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 اروط جوعو جوه راص

 ىراس كانه صخيش هل لاق

 ند افع دقو

 هضرامملا 537 صخش صو

 اراتلا عتال هل لاق
 جوع ةمطظتنا ام ءانحلا نأ

 نيعلا عمدو جوزلا هل لاق
 ىدإ>ىئالت دقو ىلردست

 لادحلا ّ 0 1

 ثياب لادا بر اذكهو

 3 ' امهم هوعع 0 [ودمىغام

 , .هورسملا يه سفلاب دوحلاو

 « ةناقرغلا ةأرملا يف ةئاملادد نومتلاوةمدارلا

 يرسخ اهلا اهجور ءاف
 ايلا ببسعب ىزأ م
 ]رففلا اع لأسي ةراتو
 زاسبلا 0 ا

 ول لع رو

 جورخ مهدنع جولولا مساو
 ندخحلا ىلع هنم رددعن»

 ىدلو ماو قىحجوز دعفل

 لاع رلآو ءاتنلا-ةفاا

 # س ؛سقلأو تيما هئاملا دعل 5 وعسنلا و ةمالا 2

 سدسقلاو تنس ةءاكح

 يراصتلاينب ند ل 12 تام دق

 سي ردد !!و ءاقلالا ىف 07



 نوم ال
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 . ل رفق ضرأ ىف

 ( ظعاوملاو لاش 180

 7-0 غءتل قل ىف

 يعسو هل>رىف ينذخأب

 جورْخا ىلع ىنناعأ دىفو

 اص ذا

 اموسبلا انين لداشلف

 هلدابلا تضترا تودكشلاو

 حالفلا ةشع ىف تيكعو

 يضذاق تدب سرقنلا كَسَو

 ءاودلا 54 انت دقو

 ةدلَسِس ار اموب مانام

 ىعرم وأ ايطح ىفبي طيف
 رسااو ضايفلا 0

 5 1 و ةحارلا من
 هلداحلاو 3 5

 يحاوالا رئاس ىف تحانو

 ضايغلا ن. حاتراو مان

 ءادلا نيع ءاودلا ةركو

 # مركلا يف ةئألا دعب نومستلاو ةئلاثلا ه٠

 لوزهم لجر نع ةياكح

 نكساهب نكي
 فشش وذ لوزوملا كلذو

 هب رهش زو بش لد

 احيشمالظلاطسويأر دقو
 ىرقلا مدعاكشف افيض هار

 اهبل اتش[ ل ١
 امها هاراملل هنا لاق

 ارذتعم انم دع 5 الو

 انحم الاغ ليتل

 يورتلا ىلع اه امدبو
 سشدولا رام نم برس حج الذا |

 لو 9 الا نعتاخ دق 5

 نكت ع ةبلع ؟ىشاابع امو
 اك ممعأ 1 ع 3

 هيشخحاك تقلا زف اه دالوأ

 يي امل دسو هعارف

 اردا كانه "ىش نكي مل ذا

 اه ليزلا اذه نو رحال
 ايل رسب قضفأ سلا

 ارمس نظي فرضلا اميرف
 اء غل اس ا

 ,ىوني مدل لازام بالاو

 ( لاثمالا ف ١4 م )

5 



 . 1 و ب ا

 9 .( ظقاويلا نويعلا ) "3

 0 تك ق وقتلاورجوشلاللا
 3 ريصن لقو قش

 ادماع للناف نم مالغقب ذاو

 جر ادب قايل نعس نءو

 ةلصآفَتلا نم'راف هكرذاف

 هلق رطشب مهولاو هل لاقو

 هيدرا نا ىوطا باييفكل وخد

 : نيك 7-5 ؟ رد 2 ركتلاو ىلا ةتالادتكن ىدتلاو ةنادلا

 سفالا لذل هللا قا> دق

 ىكسلا ىف مهريخ اذ دعبو
 هعّقب ىأ ضرالا يفا وك لاق
 هزيسحالل لام توكشلاف

 اروصقلا نكسأ قا لاقو

 مل أنأ سرقنلا ىرد ذمو
 يحاوضلايف نكسي نأ لامو
 انو 34 و اخ باتا
 ةانالا لخدنال انه لاق

 رصق ىف تميخ توبكنلاو

 سناكملاب راوجلا تاغ

 بي لذأ يق دينو
 اةساك كارأ ىلام هل تلاق
 همم سا ل

0 - 
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 ريكو 1 هبددل 0

 نيم جو را نكلو راسل

 سرقتلا دونحو تويكملا

 ىنسحلارودقلاو يحاوضلا نيب

 «ءرقلاب وا ىارلا رايتخا ىلع
 هريهشلا نكامآلا فلاو

 اروغثلاو ماظعلا نيل

 وق اوايم راجخا ندملا ىف

 ةاقرلا اهاجر دمت الو
 رصعلا دع رهظلا ةدح نم

 س رقت تهذ فاه درط

 . هشير نزو راصٍ تح فمخو

 افسا يلم كانكس نمناريح

 هلزاز يئيرتت موي لع ىف



 ( ظعاوملاو لاثمالاىف )

 تقغلا ع هل حج ناو

 جاورلا ةياغ دوقنلا ىفو

 بالا هب ىنعام ىردعل وهو

 همكللا لك نكن تورو

 ىش كف لاثقالا ئرا دقو
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 ادوقت 2 + نذبش

 جاوزالا طاص نه ينأي
 00 قولا ىذلا اذه

 هعأ ١| تلاقف
 همك لوصالا يف كت ملو

 رولااب اهماظ ىلآ ىرسي

 الاو اذذكمو اذكه لب

 قشبال افتك الآب اهريخو

 ريسي ض اي رلا ف سس ع نبأ تف

 ةنوشل ىم ل ءاح عوج طرق نمو
 هب ىوش اتيضاقش فبما

 + لالغلاب ىجضأو ىس١أو

 ةئح ليفلاو ليفردلا همشيادغ

 جراغ رهام هكا ام

 ريطي داك ءاضنالا هقد نمو

 رعبشو ةنوز هطنح اهب

 ريقح هيلع مسج هدعاسو

 رؤهش ناكملا ىف هيلع ترمو

 ريعب ناطبأا طرف نم هيكحمو
 ربظن شاشخلا نيب هل سدلو
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 قبال ذا نكنم

 اه.ةف ال اع اخعش نحو

 اها دي ملو

 ىوتفلاىمأس انلانيب عاشو-
 لوقعلا اهع تهاتنا دلضعو

 ويل انا "ابا لاغ
 اهمهس ضيقت تزاف نه لكو

 ماسقا هلع نفرصنا مْ

 ىركسلا ىو نِهالوا صخخ

 ىلان تزاؤ هنيزلا ةيروع

 ىشاوملا 2

 هومفقلا كلّ سانلا يحرو

 لاثال جارو

 هراعلاب ناعم ىرد دمو

 قف فالاملاب نم ىلع مال

 اهينصن آما لكل اوظعاو

 ١ ظفا هلا دويل (

 2 1 و

 1 ا

 اقحينارت نم "يش نكمم
 «يوس هباشب تدحرخ دق

 01 ةنتسام ىأرب اذا

 2 23 اموصت

 برغ»و قرشم نيب راتحاف
 باوصلا نعىأرلا يف لذو
 ىوجتلا اورسأوقاابلغأو

 لوقلاو حورشلا .تنضو

 ريفا نكشب ثارتللو

 امءأل ةصح هن جرخ
 ماهسلا» نيلاخلا ىف نزفو

 ارط ىناوالاو .ذيبلا ند

 لات اهفرخز ىوسنعو

 ىئاوطلاو مداخلاو تيلاو
 هملكي 1 نم هنا مو

 هراشالاو زومرلامسبهفو

 انب امطق لاكشالا عطقو
 اهوعجرف ىزيض اذا كلت

 اهببح نكي مل فص لك نم

 عاب اهعط قفاوي ملو



 ا "3 0 اي ل ىف كابالا ا -» ” 1 يع

 راطملاكبيثكللا ىف سؤ رلا يصر

 نظاام متاللا يل لاق
 رهاظلل ةباكح عمتسا تلق

 فلأ هئم تالا تحن تاف

 ه4دعدص ادعلا هتباصأ ذمو

 لموحنال متاللا يل لاق

 ىنعد ىدامحأي كدق تاقف

 كل ماال هت:لفام ىلع ل

 ١ ٠ ) ظعاوملاو لاثمالا ف (

 طعنا ءارو ثوملا رو
 نق لاعال اذنه" لك

 رهاظلاءالكلاب كيلع قتن

 لاحرلا ىلع تالاب لامو

 فكة ودع نم ه.صاملو

 هدب ش لاحرلا نيب نك ءانأ

 ينء.ستال تا أمهم كيا

 كالملاو يلولا ض رعيف ضو
 ىعل الو ةودع طخ ط4

 # نايت اهرسف ىتلا ةيصولا ةئاملا دمن نوعسنلا

 ناقل نع لقئيام حد ول

 هءاكح مكلا تقس دق هنعف

]5 

 فاتْخاىرخالا نع عيطاط لك

 ىلوالا. باد ةرخا ا

 هيلاثلا بأد ةنيزلا تناكو

 هفص لخبلا ةاثل ناكو

 هنالسثلا نأ تام نأ لقب
 هدإب 7 ةداع ىلع ىضقأ

 نامزالا ردأوب ند ديعل

 هوخاو هقفر نولكو

 فانا اعبط نط دحأ مو

 اليوحن ىرولا يف امع فات مل
 هرناغ يس لك نع اط يو

 هؤدخاأ م انديد اذه سش و

 نار اره كلل وأ

 هدإ> ىف هل حال ام لاؤو



 5ك

 3 0 فلما رجز ةئأملا دعب نوناملاو ةمساتلا

 مالملا نع رصق يمالا
 يناه نبا نع هتبور ىنأ
 ىلا بوثب يطافلا تيلح

 يانيلا ى 0

 .ىباتك يفت رك أ نكأ ناو

 هع لف نسح نأ كابآ

 ا هبكحصاو هلقو

 الام آلا كمت كارأ نكل
 حيحصلا ف هللأب يل لد

 الافطالا لمآ ةباكح

 0 ةريسالاو ىلحا

 همطظاىذوا رهاظلا ةريس وا

 ريسلا ىناتك يف ىو تنك ن زا

 ينازل عب 0 : ناك

 هبركا نائس يف افلا كشو
 بذك اذه متاللا يل لاق

 نامزالا رباغ يف ةرتنع

 ِ 0-7 ف 1

 8 ا

 ٍ هئمدو ةلبلك هلبقق
 | 20 قكويس> مغابلا حداصلاو

 00١ ميمفلا بذعسملا كظفلب

 نالنألا لدن نع وأ

 موا
597 28 
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 02 و العلا ىنأ نعو
 7 قيس نبا ن ءامور دقو

 ١> يملك هالك

 0١) نالقلاو حاملا صدق نن
 نه تفرز

6 
00 

 ًالحرلاو ءانلا رحدتو

 هريثعو هنن اهف أرق
 ةملكب يل قطن ال كارا

 ربا نمحرشنا 2 !كيودف

 :: تاليا حقأ يف اقرغتدم

 .ناصحلا ىلع كراو مق لاقو

 مولا راطو برا لعتشاو

 هيرش يطاعت موقلا مد نمو
 اقدخأ ترك 5 اذأ هريغو

 ان
 و 1١0

 ” ناديا يف لاصام اذا ناك



 و١5 ( ظغاؤملاو لاثمالايف )

 يي ةْواْؤ ا ىذلا كندلا ةئأملا د هب نوناهلاو ةنئاثلا إل

 اهل دق ةشين ديع كيدلا

 ىرهوجا ىنأ دقو هتيأر
 هبه ةزذ ىرحعل كلت

 هعقولا كلت تدهشدقتنكو

 باتك ينم نا مدأمو

 اناتكلا ىرتشت له يل لاقؤ
 هتيرتشا لب هفسأ لق
 ىرشحزال فاشكلا هدَخو
 اذه ف5 ىض يف تافؤ

 اع ءاش ند ضخم ةناخيبس

 ناذالا ىوذ ريغ عم طرَقلا

 نردد انيق ةؤاوا
 ىرشت له ةّواْؤَل ىذ لاقو

 ةمقلا نودب ولو اهرتشاف

 عقد دير ام ىلا عفداف

 ةملا الق كمي اذ نو

 با.شلا ةليص خش دن َق

 اياونلا مغ 4- مس

 هتيرق دمو سم نمثب
 قفرشُهو عاب ١ ”تاقف

 اذاعتشا - هبرب نم باَحخالل

 املا لقا وأض رالا ل هأ نم ءاغ
 نائسألا ىنوذ ريغ مم لوقلاو



 ١ ) ظقاويلان وعلا ( 

 هزاف حؤرل مولا كَحَورف
 2 ردق 00

 حاملاو ادلب ودع

 ارمالا نبا سفنلا كتدف عمساف

 ايهدلا ءارعشاي مط لفو

 ماركلا يف حدملاب اولخبتال
 يلاع ماقأ اكد ناك

 1 وارما سيلا د
 مدهناو لاحرلاب لامتنبلاو
 سانك الآب سصعاشبلا اولمحو

 حدف لك هدم نماوبرشو
 0- عسيمج لع اصقو

 يي ايظفل لو

 ماسلاوف رمش ارلوقن الو
 يلاعملاو دك د عضخم

 هي نيكسملاو توملا ةئاملا دعب نوناهلاو ةغباسلا

 انكسم الجحر نأ تعمس
 دع ىلاعت توماي لاقو

 ىنطب قشاوأ ىلع لقأ
 انا اه لاقو توملا هءاحف

 هرظن ال نيكسملا جعزئاف
 كعنشأام ف رصن !توماللاقو

 ل
 ىعورلا ريزولا لاق .٠ لاقو

 ضرما نم يلث دحن اع ىذراو
 ادعقم الا واعو رص تهشع نا

 35 تيضر اذ لكب ىنناف

 كب 000 يف ا

 .ىدسج نم احراخ ىحورببهذاو
 اق ىس> هشعلا هدك م

 كعرسأ ام ى اطب افولا ينو

 0 هاا

 ىوص امؤد نفاي هسفنل

 ضرعلا نم يل ض رعإ ىسعامو
 ادغ ناك وأ كاذ ناك مويلا

 تدي> امو سانلا يف تءدام

ٍ 
. 
١ 
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 هءاكطايذرعاشىلا نك راو

 ىعاشلا وهو يدو:.سلا نا

 هدع ضي رَهلا نف يف ناكو

 اعراصم الغر نأ تعوس

 ناب

 اخدملا 0 د اف لاق

 يدحدم ذا زفو

 هقاخ ثءدح ال و كك ينأأ

 هحام ركذب انثلا عبتأو

 َّقآ هتنحاد هل لاك

 ي ريغ حد تدنطأ كنا

 تابالا

 مقو ىريغ نه نيثاثلا متساخ

 هلارو نم ىعاشلاو راسو

 هراد .ىلعال هن. ىهّسا قَ

 هدعالا فاحص لكلا رمذحو.

 هادان نأ عادلا“ ةنيلاع

 داتا نأ وفتي ماقو

 نيقراط قراطلا دوف“

 كير الو سر اإ هلال

 ارادلا توفت تارا دقو

 ىهاس ىرولا نيب نم كيا

 ادد

 هباغلل ب هناف

 سعابالاو نابكرلا هب راس
 هدمبو هإاق نيذلا قاف

 أمم يلاضفاو ىنحدمأ هل لاق

 هاو ةهجاو اهناف
 اهيدلاوأ يطلقان

 نم هةلعؤ4 .هأو 1

 4 #حدملا متأو رد لا يف

 2 تل ا مع تلاع

 ي ريس ف الاخ 3 ف ترسو

 تالدصلا ين كيفك

 مرت ل لك 1

 ةقاعر دف الا لك نتاع

 هراح راحو هراح ملو

 هذرابو ةتحاس اودهاشو

 لح

 دازلاب مهلغث داز موقلاو

 نيفقاو بابلاب هل>ا نم

 هادي تمعف رف

 اراهت نأ ن آلا كيلع افوخ

 هللا اا هللا يق حدملاب



 ايدي ع تينا ل

538 007 

 : هسأر كالانه تمفتزا ليابلاو

 , دج موليوطلا ثحبلاىضقنامل
 هركشت رغال ارعش لوشو

 هعفر ظح ريفي نيلطتالا

 4 00 لا راما ةئاملا دعب نوناهلاو ةماخلا

 اراح ىحذلا ىف تأ ىنا

 ةانيخأ تةفتساو اهامح

 ةلثقم هلا سانلآ ىارذمو

 قيرطلا ىف زاسام اذا يح

 انغال راعتس ىنوص لاقو

 لوقي اذ لثم يف انو

 ىدمف امغر قئاسلا هقاس ذا

 كمسر الا راسال رس لاقو

 تمل تلف - لع ابضكو

 ٍرادلا ينل هاج :نم ىرأ و
 ل نمقل ل1 رات لب

 :اتعرا 900 تحدم اذا

 اندحخلا اهيدل لحو انه الا

 كبس م

 0 ىتراو ان لجو

 ش 0 ودا نط مارتحا عه

 2 157 3 قرح 5

 001 تم وقنا رورغلا نا
 #00“ هلك  .هلثم

 0 3 لحام ىنمل يردي الو من



 هنأ ماظنلا اذه نم باق
َنَمَدَْهَو

ع هرامْزُم
 تدل

 , اباطو م6 اكتم اخو

 مك اح نيكحي ال مط لقؤ
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 هلع بوذا ىوع عم حاطو

 تدافتسا امو اثشت ّوحامو

 5 نفل داصف اهدمو

 اايكلاو .قؤلملا لك أو
 ساز لك سأر كولا مه
 ملاعلا هيلا داقسو طق

 اك ايشلا يصنو همزح نم

 5 تخبلا "ىبس ةءاكح ةناملا دعب نوناملاو ةئلاثلا

 نءزلاهبىدوالخز نغ تعمس
 ارقتذفن راص ى> ظطا هدّضو

 ناي سانلا ىف هل نء دب ملو

 نعلا الغنا الا طقىرتشاالو. صخر يف قوسلا ناكوالا عابام

 نفسلا ىهتفتال اب حابرلا ينأت هل تلقف ًاءوب قكتشي هتعلس

 <« لبلبلا يف ةناملا دم نوناهلاو ةمبارلا

 اًواَنقَأ ريطلا اهيأ دائم دان
 ىأردقو ْعيمجا نختم اذا ىخ

 مكنود مركيو اتوق هدغو
 ةيرقعمز ورحشلا ىلا قاف

 حداَص زيطلك : ٌبارغلا تاو

 اناا اهلك دذرت تآّدبو

 لكني كاذن نوم ؟الخأ

 .لدعب و نيئسلا لك ىف هاوثم

 لبابلا ءحوقتا ناو ريكلاو
 اولعاتو اوه ءاتغلا ىلاو
 لترك ًاهئاثنأ ىف تمل



 _(ظفاولانوتثلا) ١

 ىعورف قوف لزت نيدعب

 ىوأاش» عرف كلدح نكل

 فلز وح ب دج

 نئاخاب هباغلا هل تلاق

 | ولاَ ىلا شاه و ركحام

 سم ةد قمار ىلع قدنو

 ىباتيو نيرولش ث له#

 ةفلع اهي راحشالا اداو

 قل شتبمام تناوق
 اقلك رس لدعأ ريخ

 ىئارلاو كلامسالا ةثاملا دعن نوناملاو ةماثلأ

 0 هرامزلاب برصحل يذلا

 همع تنبو يعارلا ةناكح
 هرامزلا برضي هيدهاش

 ىتفإ هتعمشم ول تيا
 أوماه نئف كاهمالل كلوش

 نيك“ اعوفك + رجلا
 كنسلااهعا مويا اهلا ع

 انه مل اهنا اهنم شخال

 كماظنال اهنا اهم نحل

 هنمملا 1 38 نه تند ناو

 اًموب اهءدن نيب 0 تا

 قازؤألا “ ءةدخ- هدِئَقَقُو

 خرشتو ُهدْنَع يح ناو

 هك ِق نءاك وهو درؤلاك

 ةراتسلا توحلا دمصأ ىو
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 كلملارون يح دقر ونب ىلغ#

 7 تام ون قشاعلا ىلع الا
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 ناحلالا كانمالا ترظد لأ

 جرخمو يجس دنع يذب ىف

 دخل



 ديالو دهن 2 انوفا

 ( ظعاوملاو لاثءالايف )

 اماق مث قدعلا لتتماف

 امج نامل اهنبو

 تزاغو اهون أ دفآو

 نناكوهنا 0
 رم دياب ىل نيك

 ىلسآلاو ريسصصلا عمتجاف

 يببط مارس مأل اولا
 عا كافيكب] ثد.ح قشعلا

 نوملاو ىعالا ادعو

 نوكسلاو. ءدتنطا لظن ذأ

 نوفا انقشع يتلقك

 نو 6-6 الق هدلاو

 نوبصلا ىل_غلام لسغي

 نولالملاو حرشلا ىلتو

 نوئقلا مكه اهفاسقت

 نو دعا همصخ هدوشب

 #« باطحلاو هباغلا ةءاكح ةئأملا دعب نوناملاو ةيداحلا

 انيق ةيودقلا لَو عمسأ

 تعاضوساف ديا باط» نع

 هلخش لطعتي ساف ريغ نه

 اهاحرتي هباغال حار
 كالطعأ هفياخ هل تلاق

 ىتات بيط بيط لسماو

 هقبالاع رف ند 1 1ع ف

 هقرزلا سافال ديا لمعت
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 ايقتيمم- حا رن هارأ 5
 فططمي وهو هونأ إهباق

 ايتام ككلس وا كتل
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 مقتسسا تنك تمقتسا ول

 احح هتلقام عزإ دقو

 قاطنا يف ةنكحلا انكل
 جرخال هسومان نع "يثلاو

 ثقتنا اذا أ ئزا دقو

 ادعبم يطاوشلا نعلزأ مو
 ريسخ ليلق ايف نكي نأو

 مذ ىلعاش موالا نَع عجراف

 00 5 تل هل لاق

 0 أ 5 ةديح كا

 )7 يلم أ3 ناك تنفتناو
 فاطلالا كرادب ييشو ف

 جرعيف وما لاتحا اميرو
 . "0004 بالو ال اموت قعال

 ا( ]لا رظناو لطحلا تأ
 0 ىريغ وم تانام

 مظاف 35 هباشل نمو

 4 نونللاو قشملا يف ةياكح ةئاملا دعب نوناملا
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 اصخش هودرح دق قشعلا

 لمات مق قشعاي لاقو

 عومد الب يكس قرولاو

 يبيح اب ضغلا سجرنلاو

 امون باشلا ىف دز: مث

 ىّح وهو ءاملا ْق بعل

 ا د هل تناكو نك

 نيزي اهن هضور ىف

 نوصغلاو حرلا بعلتام

 نيزحلا ليدبلا بدني ذا

 نون ضايرلا ف هىجاح

 )0 رول لح نأ لق نم
 0000 نوكاذ كه انظحو
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 ١ (ظعاوللاو لاثإلايف _

 عامط بلعت نع ةناكح

 طيغلايف امان ائذ لباق
 امالسنلا ىنأ امل هأرقأ
 ىلا ىدو نبااي ىل لقلاقو
 اكيد الإ نضع! ايلقر

 ىردب ورح هللإ قلل
 بائذلاةفص فيك ىللق

 ادئامرلا ءشوكجلا لكآو
 اتنأ منو بئذلا هل لاق
 عمساو لوقأ ام لوقأ نكل
 هسقو مق ىدنع هدلجو

 ارضحا دلو اماقف لاق

 ت”رعشقاف مانغالل ءاحو

 رفظ ةريغص ةجمنب ع
 هخرفشب ذآ شطب امدبو

 اماقو هدب ىفاه .رداغ

 هتعس ٌؤرصأ كبر الف

 م

 « بامثلاو :بئذلا ةثاملا دعب نوم.لاو ةنماثلا و

 عايطلا ةداع قرخ ديرب

 طخ نيبو ةيانق نيب

 امانو هراوج يف دتماو

 ىنفو يتعنص نم صخأ ف

 اكيرش يل تدجو امبرو
 زدلاك وأ ويملك لع 8

 بانجلا يلاع ًاثذ حبضأ

 تينا مارا وس كو

 انتلع :افاسب اعلا
 ىعفان ناكو تام يخأ نا

 دلل قلن ةلدق لأ نأو

 ىرجو اله باعثلا هقوط

 تن وعر ةحن لكعو

 رش مو هدب ىفتعقو دف

 ه>رص تول نيب ت>ءلرص دق

 اماملاو خارفالا عبتي

 هتعنصو لجر لكف عنقاو

 ب هنباو ناطرسلا ةثاملا دعب نومبسلاو ةمساتلا 9
 انا لحاسلا ىلع ىشع قام ناو تا
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 ( ظقاولا نويلا )

 الحا وبا رسول
 اعرق دقو زاقلا "ب رطضاف
 يدق. كف طقاي هل لاق
 0 ىدو نبااي. ريغص ىنا

 ريك أ نيتنس يليس كر

 عشا ىناق تم نكت ناو

 ِى ؟ا طقلا هل لاق

 ىكحي لوّشام ىلمل لهو
 بفيمو 16

 ساب دن

 حنان مرهه طق

 اليلد مقأو ينطبب لخدا

 اعو> ىئراغص تنام نادعبو

 هليل ََق ىالوم مهثزرب

 اح ااطق تيدان ذا تعمسا

 راغصلاىفالاةرورغلااتكساوت

 هب رهش زوج طق يمأ
 الس نانطقلا دع فاخ دم
 دصصلا لك سل ينيهس كر و

 يي نإ عوج نه نغأ '

 رضحا ناكللا اذه ىف دعو
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 ١ ( ظعاوملاو لم ءالاىف )

 خارفالا ىب رختست 8 لاقو

 و يل قلأ + ناكل

 رش تاذ ةليل يف اذ ناكو

 هليذ دهو رهظلا ىلع مان

 طن هموت دعب ماقو

 اسرتحم لزب مل جاحدلا اما

 هراث وندي مقالا باعثلاو

 هدنسو هلبيذ يفي راصو

 رظنلانم تاهذ كوبدلا نَح

 دحاولا دعب دجاولا|وطقسو

 ارذ الا قديو اذه قي

 وهر ص رج هديس نم دحهو 1 ااةيش انكر

 مو رتحاةدش ا اذ ناكو

 اخ الأ ىل كارشالا
 ةليح 2 دي ا

 راع» الو اننياس 34 مغال

 هلمالا كلت نكما ام لات>او

 طخ 7 ل قح مانو

 سرق هودع ىار ات

 ةراشالاب كلادعد ةراثو

 هدزشإ اروطو همأن اروط

 ديلبو هباثب مهسمو

 ي ردحامج جانبا 0 الو

 اومدعو رخا نع اولتقو

 مهسار يف مه مهرصحو
 3 نءارلاب اءلاغ ضم و

 م« لقاعلاو نونهلا ةئاملا دعب نوءيسلاو ةءئارلا

 داقاعاسحشن ونغلابرضدق

 البر ىل> نقاعلا: هل لاَ

 اريمالا كلذ تبرضض ناو

 ءارغا ذم نونجلا ضرحو

 المقم' قيرطلا ىف هآر امل
 الالسبخو كا اه 86

 بلطت و ىهتشتام دخو برضاف

 اريثكص هسولف نم ذخأت
 هءاروىبا 9 ريمأ لع



 امالكلا كلملا نا عمسف

 يعارلا هارام قسح لاقو
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 اشاح لاقو ىعارلا ردانف
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 هلعشم ران كافمال عوجلاو

 هلزهلا لا ئبلا نيحاو

 هباغلا حارو ممع ىنْنا م
 قيرسلا نماباشحأ و
 رامشلا ءارانتعاف

 دحاو موي قزر اذه لاقو

 مولعال ةمجاح النآلاو

 ردصلا ينال دبلا يف ةعادو

 #« ىدنملا جاجدلاو اعثلا هثاملا دعب نوعبسلا وةثلاثلا هي

 هردعش قوفدنطا جاحد طح

 ندغ قوف ناك حرف لكاو

 تسلا انجيلا ىف انكم
 رفغ: ىف هنم جاجدلا دم وأ

 ( ظقاويلا نوسلا)

 ,ى داع

 اي مواقحا تارطماو
 عاجالاب يعسلا انيلع ضرف

 نلعللا يفر جاتا "تنأو
 4 بسرده ىف د ىف مكنم 3 دعت

 ملعلاانقزر ريخخح ل 5 َ

 ااا سكماز مش

 كلاعب لوط.٠ تحصل

 . ةلكملا كلت هيفايش دم م
 ةونأل هي تيتاوأم“ غلا

 ةباطخلا هلك هشام لمش

 قودال اجب ىرخت 0 دقو

 ماركلا د

 يديو هتلصح دق يفاع

 وو وئام قر أذ
 رقفلا باذع نم ناما ىط

 * ف ةيدكتلام ايعورف
 نصحلاك عفان راصحخلا ىدل

 تاطلو ا اديب ىرلي
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 ١م ( ظعاوللاو لاثمالايف )

 ىوس ىنيبو مكن توملاو

 نترفلا اذنه دمق 0
 3ىققا هيي اخ عقم

 رمثع وأ اموي شيعأ انيزو

 ناسسدلاو مايآلا تذشاو

 قرذفف مام رحبلا يف وأ
 لمح قوفنهثلثأا طقشساو

 بكساه دمه خيشلاىردذمو

 كيوق ط رغب امف ررتغتال

 4 ىلع مم ةايحلاب نم

 .ىدف تحاطو يحورتحرخنا

 ىذا, ىلع ناالا هلمط نب

 رحشلااذه نم راكالا ىنتحاو

 قرح رانلاو ىناثلا براحو

 لح توملاو هماظع ترسخ

 بدك مهربق قوف 00

 دإبلا ناو رجاتلا ةثاملا دعب نوعبسلاو ةيئاثلا
 « ناطاسلا ناو يعارلاو

 اورفاس لاح رلأ نمد ةنرإ

 كلملا نبا ةحبصب اولخرأو

 نس دعت انياونلاك

 كمكسسشلل

 رجاتو دلن نبا عم عار
 كلقلا رهظو رخبلاىلعاموب
 4 11 رغد لكلا علط و

 قلق فاو ءويولا وننل
 رهظلا ةالص لق ةعاس

 ىف هللاو مايالا عسم ىضم

 ل_>الا 2 2 دعل هيل



 ( ظقاويلا نويعلا ) 7

 دعم نيرا كنه مانز نبأ

 هيزالا ةكرب الزاو
 ىنغي امهنم لك ءارو

 هوجو هديا ااقيماو

 لاحرلا اممهلع تلزءفق

 سفنلا بحب نأ ثتءلاع دقو

 ىباثل هءاكح او ناو

 درقلا كاذ هاكح ىذلا اذه

 الامم قاس - 20 لهو

 «ةدد 1 21 طا ا

 عبسلااذهةرضح ف درقلاو

 ه«ارجش س رغب يذلا خيشلا و نابشلاةثاملادعلْن وعيلاو ةءدا1لا

 اراص دق مره نع ةياكج
 نات وم هت

 عنصت رايدلا ىف كار اذام
 تبث الوا راجشالا رمث ال
 كرغاموأ كاغأ ىذلا اه

 كريغ عفنل اذه نكي ناو
 هعفثم لكو تفك مه لاك

 وجا وم تنأو 4 لاق
 هنروس اوملا ىف ناهزتني
 نفلا لهاو نفلا دشنو

 ةوهقلا طسو قييهلا 0 و

 أولام ءميلع كحبض نمو ابرض

 ىنءركست يتحيصن يف كلع
 * سخللاووهمءاوعنعئوهب
 ناطاسال كلذ يف رمالف
 داعب + أم تدءاع امو

 العق ام 2 ا مأ

 هةمقحال بره ذإ بهدت

 عطخسإ ' مظلا لاتتم لع

 اراحشأ هراد تنجح نرغب

 ناسنالا ا اي هل اولاق

 عمطأ اقح يشأ نه كنا

 تو تارا ق تناو. الا
 كر "نق لحلب ىهدلاو

 كريخ يف الوال كلذ ريال

 ا(ةببما ههتزض نييضسان يي تو يسرا نك ىو

 نعاس م سس ددنييفل ينو 1 4 يا 200000 55
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 تيل دنفيطنرولا

 ١164 ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 هرامالا ىه ءوسلاب سفنلا

 هللاح ةحش هذهو

 ردنام الا نابنالا اهتأي م
 نيذ ريفي سفنلا ككحو

 دعا كدب نرخسإال اه 7

 الثم لكل ىل برضا هل لاق

 يش بر لوقي ىرها لك

 هل_قع جاور ىف لك دهجي
 هريفغل اذا لها بيو

 امهر“ ناات وأ ذكيا
 هءباكح هتاق ام ىلع ىلو

 قلم يفتيأر دق نيشدحجح

 نإ ههال اذه 0
 ينال ادرلباسذثاواقثتسا|م

 8 بيد هوتقلو

 ةرتلاب هويس انككشلا

 يريمل هيام 4 7

 !وقع . مهب مهابطخو

 متهم روم ؟ ءاهقثلاو

 اني ىذلا ىف ثدحتتلو

 ادوعلا يام انغلا ىف كنا

 ةزامالا ىه هنع اهزدحو'

 ا اياك هيف

 رششع الو اهليصحم ىف ماعال
 نيئيش ىديس كنءع دعم

 دب لك رظلا ىأت ىاثلاو

 ىدع واهلها لاب. حصضا

 هلب>ا نم تقلذ دق اعاك

 رهمسل و 0 راسم ف 2“

 امفرأو ان قرأ انلاثمأ
 ءاقو ا ا ىو

 .نارذافت مانالا ىلع

 انلط بق“ مول دنع
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 عبرالا تاوذ نم اولاقو الا

 راع او لل

 .قيرطلا وا تيماا ىف ناكذنإ

 رخيسلا يف اوغاان لاح رلانا

 اوقءثو اورو اورذشو

 مهنعادةدرك ذلا نب رضنلف

 اند ور .يذلا كوقلا كرو

 ادواد م توصلا ريع سأ و
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 رهلا ءارو نم يحور.كانه
 اراعالاو راحبلا حدمتو

 البالبلا لمحت نوصغلا ثيح

 ينجاياشحلا قوف نعجه ال
 ىنوتحم روللاو ىوطا ثيح
 نالزغاا عمال َق عتدأ

 ةيجانلاو ةسارا دجأو
 رغلا, نم يل جار ام لك ا

 حلا يديم تند ناو

 ند نعال | جرخا

 ( لفقا ويلا نوبعلا )

 مهي
000 
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  رعشلاب 1 شقن

 000 0 ًاراجشألاو راطالا قعمتو

 الب ركن عوارصم نع ططشفف

 || ووفر حرالا شارغىندق
 - ىدوط دهزلا نإدهزلا يف

 - ناعنالا نلاجم 5 و

 هحارلا كيرمث ك* الدهزلاو

 رجشلاقاروأس د:لانيبلاو

 نام كاوه ْق ىلقل الو

 .« ناراجلاو درتلاو عبسلا ةثاملا دعب نودبسلا

 معلا روضأ لام عيسلا

 130 را ا

 حصالل قرضح دعو دقو

 اكلم نم مدع امال كقوتا

 ع لاق

 لاو لك © -6ز م م ل1

 نيٌئءش ىلع لبق ىوتحم نا
 لوالاىف لق ىلا لك يطا

 سفنلا نوص رك ذب ام لوأ

 مكحلاطو رش نم طرشومعلاو

 يع.ص هاه دق ىلاف حصناف

 كنا كلملا قرا ىلع نمو

 هداعلا قرخ رومالا 1 هلل

 ىلاعملا ىرذ ىفعورشلا لبق

 ىلولا الإ هتان

 سيلا ىق اهيغ نعاهسي>و



 اننساش>+ بيج بيشنب

 هءالولا نع تازانت ىلا

 ىلزب ديالو 6 لاا
 ىخخ.و تننج ىذلا نع فءاو

 لجعا كنلاةذل ىزاوتال ذا

 رةمىفذزانلا ىف اريزو ىار

 هانم يف كلت ةتجحإاف ١
 مام ىلع سا ٠١ صقو

 رضا هنم نذذلاو هل لاق

 هلزءااىوهي ناك ريزولا نا

 انهازلآ روز ان
 هرازولا دهازلا قل دقو

 اا/ا/ ( ظعاوملاو لاثءالايف) :

 ىلذ هيف تيأر دق زملاف
 اضقلا قىع وقو نم تيشخ> ىلا

 لزعن |اصخششلااذا خلا ةلذب

 م« لوذلا يلاهأ دحأ مان« ةثأملا دمي نوتسلاو ةنماثاا

 الورد انت د. نايف إو
 رقس ران ىف هءار ادههازو

 ةفاق ىق عرشأ لب ماو
 مالحالا ىف كردي رسف»

 هاطو نيب ل اذه
 را

 هلزعس تي ناك دهزلاو

 امحم هقلع ىف هفلي

 هراسخلا سى خ و:-اوىوهاذل

 ةلزعلا سبح يف هليق ل لمدن ةئاملا دعل نوتنسلا# ةعساتلا ع

 ىن>راوام رك نع مءا م

 ىئ 0 نعل زعل كلاسأ

 تعض ام قاطلالا درعا

 نمالا رج كنم ىنحزو
 ىرأو !رظربخا قوذأ نع

 تعدبأو ان نوكتلاف كادي
 امظنت اهريسم اكاوك



 ا

 نرفع عيش نا.ثل اذ_ه

 يلع و كادل يىزمم هل لاق

 هظفحب نأ لع يعالا مءسو
 غدل ىمالانايعثلا اح ذمو

7 17 : 
 ةحعبق 4 بوه تملحو

 عقوىمحالا ترك ذىذل اذه
 دهازلا مالك ىعارلا عبف

 جور خلا ىلع سفئللا دوارو

 لا كلت هيلع تيمصق

 !ذهو !ذزيشاولا ليا كل

 يذاقلا اذه نا لك لاقو
 امات> هلء# ل

 بشن اذ ايف. حبصأ هل ليو

 هراد حار ليقام ىرد دمو
 ه..بكسا هن بيزا حشو

 عالاطا ةدذل تحال هن.و

 ىو 0 دهعلا رك 1

 ىنشدو مدقلا توثلا نبلَو

 ناطلخلا تعا كني لاق

 | هظعو دقوذلاةيعلابذكو

 م 03 وة جا نضعو
 هحبصتأاو حصانلا انج نيح

 _- عقل ار دلعل نم أو
 0 دهاشلا لحم هنم ىرد دقو
 20 جورملا ىلا رضقلا كلذ ن
 51 ةينبلا ازا ةرثو
 0000 | لوح نم اول
 0 ةظملا 0 كلخو

 58 "2 ئضارالا هذه يف ملاظا
 00 ١ لاو فقولا لام كأي
 | 00١ اش: اكأم رع باتوا ءرلاو
 5 - ةرامالاو ةجيلا ةياغيف
 ظ هميظعلا سهاوجلا اسهم قر

 .ىتارلا نعانلو: ةاضبلا يأر
 . ني امو هلد>ام كري

 7” املا تقوفف ناطابلا لج
 000 نآمآ هلام طق نهدلا



 ( ظعاوملاو لاثمآالا ىف )

 اساثا تيعر ول كِل للا
 ئضارالاىذب كيشاوم كرتأ

 عمطلا هةيوعلا بصخمال ع

 سانلا نيب مكحمي هفتباو

 ملعب ملهرمو ال فنكو

 ابظلاو بائذلا .ريغ ىأو امو
 كالس دف ماسلا هقوذب نكلا

 ىئرجىذلاب دهازلاىردذمو
 همسلعل هل ادبام لاقو

 كلملا مدن ترص له تنأو

 اولاسمه ناو مكحلا لت الف

 نا ءادعأ سانلا فصن نآل

 ر.تسا ظعولا يف حمانلادهازلاو

 ىذلا ىمعالا كنك هل لاق
 ىمعالا اذامو ىعارلا هل لاق
 قرد ان امعل نا تقوشس لاق

 طوس ماب نايعتلا ذخأو

١ 

 ا دق ند ريح ىدنع كانا

 ىضاق يدع ثدلو دقق مفو

 عفترا مل همانغأ افج بقو
 نابل الو ءام ريش

 منغ عيطق وأ بلكي آلا
 احاضه٠. هل ناك ادهازو

 كلل. لاملاو ماكحالا ىلوو

 ارك انو اها دانل
 هظان ءارأ مآ مانعا يف اذ

 كلا انضتحم ااضاقو

 اولدع مه ناوسانلافلاخو

 نرتنالدعلابو مكحلاىلودق

 هتاذل ال بصنمال مركب

 السوهحو ةوفحو ةواسق
 زيتعا انف ريتغا ىعارلل لاقو

 ىذأ حصتنا عسي مل هليل

 امدع قد هائج ىذلا امو

 (اركس دي دشلادربلا َةَرْثُك نم

 هكرب لاقو يمعالا هءانغ

 اطوو ريغ اطوش كاهؤ



00-0 

 اناك ناكملا يف مهن اما

 انرانا يف ناطلسلا هل اولاق

 اروشنملا ءرمأ يبأت فكو
 يلام ىلع اودر مسهل لاق

 اولمراو هلام هياع ,اودر

 ةيدنع اورفو لب هءورداغو

 لصح يذلا,ناطلسلااو ريخأو

 يلم خس وع عبس يلا
 ل | ءاكحام متعمس امأ

 هنأ لع اوطسبال لكلا

 ةيعارو كالا ةياك ةثاملا دعن نوتسلاو ةعناسلا

 ناناطيشل ضراو قشملا

 ىلوتت هيعابلو ؟
 ىوقأ صي رح اناطيش نكل
 هباكح ىلا ليه يلو اذ_ه

 مغنم ابرسدهاش كله نع

 اوفا را بدت يف ندحا

 موفوصل يملا نم اهز دقو

 ةريس نحو يعارلا ةمحأ

 3 امالا هجو اولوحو
 58 ءاجاق لاملا اومفدا لاق

 :ردأو هلغش فرعا

 الا لا اين امو

. 



 نيس حج يي يني ع

 ااا اى

 1 ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 تانا ويلا هثاملا دمي نوتسلاو ةسداسلا 0

 « ردنكسا ىلا ةيزجلا نولسرب

 هميظع ةياكح مكسل ىورأ
 اريكلا ردئتكسا نا كاذو

 هدنج دالبلا لك يف عاشأ
 دب نع 031 ةيزلا عفديأ

 روشنملا يف 00 دقو

 راما عم درسقلا عمتجاف

 انضر مسينم لك لاقو
 000 ىجللا لاك اوعحو

 ادب ذا قيرطلا ىف مه امو

 كلما اولاق ريسلا مالا لاق
 يلاوملا رشعم أي مط لاق

 هوس هناك
 ىلا فعضاو ىمقسا نكل

 هصهارد هدب نم اوذخاف

 هعم عيبسلاو بك رلا|اذهراسو

 اهّوام قارو اهءيسأ قر

 ىعرملا ذيذلاهف امن دقو

 مننلاو قاينلا عبسلاىأرذمو

 هعدقلا انمحتلا ف اهتأَر

 أريهشلا ردنتقملا كاملا

 ةهدع 55 ملاعلا 0

 ىدتيلا ه سمأ يدعت نه»و

 رويطلاو شوح ولا ىلعا ما

 راد يف سرفو لغو
 انف يسمألا ةعاشأ آم
 هلحرلا كالتلا 0 دقو

 ادبلو ابلاخ ىوح عبس

 كلمت امي عف د ةدرف َُق

 يلام م 0 أ ينإ

 ةيوق ةعه 0

 يلام ىل اولمحم نأ كوجرأ

 هملكب اهدعب عرش 3

 هعنأب ا لطظ يفاونأ ى

 اهؤامس اهتوف نم تمستباو
 ىعرت اهف جامتلاو قونلاو

 مث ظحلاف ققفراي اورشبالاق



 رافكلا احدخ  تووو

 امقوف للكل بإلب اهلع ص

 يوجرأ ينديس اه لاق
 0 كك تنبح ىفأ

 قاشعلا ةهفن نينو

 ارامزالو ذل نعفلاتو

 ينيرظناف ليلبلا 1 اخو
 اريثشلا لوقأو زاجط !ىردأ

 يدننع مارغ ح.شاوتللو
 اوت يأ تاببأ فقرعأ

 وأ ىكو ةلّضولا فرعأو
 برط اذه امنا ال اه لاق
 فآ ىف نم ةلصولا ىم.سا اهو

 هعئاج  ىتاف ق4 تلاق

 كوالا عمس اذاط لاق

 ينلعب 0 لا
 لام لك لك ٠ نيف كس

 ذأ ىو ةمواعدب يف
 3 ول
07 7 

 ناملا خينيعمست كنأ

 آلاف رشلا نيرضتو

 3 0 نضل

 يد>و م 3
0 

 0 مك اهانغ يفو
7 
١ 

 يح
0 

 أ | كيد يف ير

 3 ب كن محللاب انغللو

 0 تبل هل تلاق

 لو نقلا مهدشنأو

 | ل0 لمآ [ثبع ناد

 2 لاقم هلو ماقم لكم



 0 ا وا

 ١ر١

 « نيلجرلاو زنكلا ةباكح ةئاملا دعب نوتسلاو ةعئازلا

 رقتفا دق الحر نأ تور
 هسش كالاو ف قع حارف

 هبارخ يف داعب ىراوت مث

 !رامم اهطئاح يف قدو

 هش هيف باصإ نأ مارو

 الابح الا قثوي امبو

 بهذ نمردق بوطلا نيب ناب و
 ىرجو دع ريغ نم 5

 الأ يسال كلا عارانر
 ركلاَدَس نيدفلا كك“ لاقو

 هل تولملاالحو اعرذ قاضو

 رادلا يف ةتفل تحال هنم ذا

 اقتتءاف هشن هيف قاع

 انزر فيك ايلا ىلارظناف

 رادقالا. مكح نم هذهو

 رادقالا هدعست نم سانلايف
 ريدقتلابو قزرلاب شيعلاو

 رس سه ه«>حايتحاب قاذو

 هسلف نههساك | تلخ نيح

 هبارتقا بلطي اهف توملل

 أراىم تحتفل لد ل.>و

 4بمدق يذلا رّةفلا ىقتكيو

 الاهامدر طئاخلا ذا ادد

 بهذمدر نم يقوفلا ه4ؤفدلو

 اراننو قنا رثكلا سحاضو

 الا_ةءاو ىو حانو حاص

 زعلا 100 كعب ىش لدا

 هلأ ام سانلا يف هب حبقأ

 رامسملا ىلع ليلا ام ىار

 اقلع ليلا ركل سامو
 يرابلا الا بورغلا مسيل

 رادإ هع هلمفو

 رس دعا الو ىارلا سلو



 يل لق وعلا نع رمصق

 عمسأ هل وتأ ىذالو , 000

 اناك فيك بر ل نأ 9 ا

 نيعي ىلع توملا نم ىلا

 ) ظقاويلا نويعلا )

 قَقع ى->و ىرجام لعوب

 701777 ىب نم الإ رابخالا عفنشال
 ' اناكمالا زا م مودل

 يدش ال ن الا د_وحاف

 # يجرارفلا ةءاك ةئاملا دعب نوتسلاو ةثلاثلا

 ريع علا حم
 تانج ال لوّشو

 59 نه ار لدا
 كاك بر نيدعب تناو
 9 لرلاادح

 ك.سي هللا تيبال يعواو
 2 تلو كدالوال نامل

 0 مدخن طيغلا حورو

 |07 ليلا كيج
 كنذيو هناوخال حوريو

 كبك ىف حسم حورو
 كمأ زوج ابلع ف



 نع ةباكح .

 ورا 7 /

 ١ ا ظعاولاو لالا ف ( ١

 دلو .هل كلم

 كلملا نبا جرخ موي تاذف

 هحءسفلل أمه رحبلا ا

 ارويطلا فلاي شالا نأَو
 صخق يف لاغببللاو ه.طحو

 .رفانم ىلا
 زوقمللا رشا 000
 هيد يو مان لب

 افعو لاهدلا ه2 د

 هنارتسلا مرايا ”تقليو

 حور ريغب هسنبأ رظنو
 هعم ىذلا كلاا نأ ىلع طن

 مفلا راقنع هيرغ للظو

 ىو ىلعأ قوف دعب راطو

 هعرس نه ةحنجأ ىلع ءاح
 اطحدق هقوف لاغسلاو

 عقني ال اذ ناطلسلا هل لاق

 ىرجام كس رصقلا اب كزا

 ضع انطعب ىلسن لزا
 لزءا اذه دع له هل لاق

 دنا دق هزباو لاغس

 كلفلا دنأدضَقل لاغببلا ناب

 هححرو راؤصلاْش روب رحبلاو

 هرحاشملا ام ت رهظو

 ريسطب 3 روع دحين و

 هلق رس اك نمتوملا هاقسىح

 انشلا مرحاو اودلا دتفو

 هبا راك ارئاط هونأ ءاح

 حيبقلا كلملا نا اذؤتضاأو

 4 ةعيصأ اللاح هيلع 2 لخدا

 ىمت ى> هه>و رداغي ملو
 هريخ مالغلا ونا يرد ذدمو

 هعقولا ل يف نامزلا وكشي

 عجرا ديررا ىناانب لزاا

 اردق ام ىلع هللا دء<و

 .ىذدي ا هام نامزلا نا

 لخدا تره نمد رايد يفو

 ( لاثمالا ىف ) ١17



 1 العنف 5

 دلتا يفرق ريغص نع ةياكح

 همها

 هدهاش ناكفلا اسف انحو

 تلاز امو هيف طف

 رفن هفاخ ي رح خيشلاهءاخ
 سمتلم سمابأ قد نم مهلكو

 تنكسدق نم ااهف مدا ماسجا

 صرف مهخيش نه مط حولت اف

 اوأ رني>ناتددلارش ل عاو رك

 دم لقناتسلا بحاصاي ءادللا ىلا كاعداذاممهديسلاقو

 اقرنيح تب رفعلادلولار اضن الاق

 1 اذك فيكتب رفعايب دولا لاق

 ةعيقتي نسلا» ةعمسإ مارو

 تعرءايقشالاو ه>حطصن يفلاطو

 تيفاياسا مقرولااوةرجو
 ا رسكتم نيكسملا كلاملاحبصأو

 تءاحدةناس الل كا وكشتاقف

 00 و.أكنأجاف نا

 رو لع قاما اهعد

 ديراب نجح

 7 0 5 1 1 افق واذ 0

 + يقاليامت :

 ” يدردوصالاف 'ىنوهويذالااوكشب

0 2 

 - يدبلأ ع + وكمل ا

 0 1 ن علكى رولا قز

 ١ يدوبذخ باتكلاديس عيدا

 ددعلا نعلاسنالو راخدطلا ن٠

 : 0 مع يور. درةلاردشرال

 ١ 2 ىدل> ضو هيبرأ مج لك يف

 'دصرلا ماخ مهمع ضن مىقف

 درحتم ريغ هار عرف ىاف
 دلو نةناطيثابك ته دع 1

 دبالاب ماوتلا عمسي اناكص
 دمجتنهرلإ ةثارامط رينو

 77 داو سارلا ىلاغدرج |لكنم

 دئتاف نيكسماي ةيابلا كل
 0 اهريس ف اهمدياع تناو

 00 لفت كنم ىأرب اهضرتستال



 5 يت. . نظن: 372 52527- ناسا ىلا

 /١5 ( ظعا ولاو لاثءالايف )

 اناو..اذ !ا:متجبللا داو

 صهاط هيف يناهربو اد

 اه ا تأ دك

 هديس لك [تفطقملا يف ناكو
 ايلكلا اذه بأ ام تاققف :

 هءاح ىح رام ةءنكل

 تلك مي تيا د مش

 ارفاظالاو 8 الإ لاو

 هبيصملا ىدل لك الا ينو

 بالكلا ىلا قابلا كريو
 هعرس ادفلا ىلع اوليقأو
 هنامالا . .تلق نأ اَدِكَهَو

 هتمزالل دباقلا بش

 هيانخلا نع يلاولا زو

 ةييستعم جارام لك مو رو

 انارو: يمي. الو ابلكأت

 » هديج يف ةهالمدس ادغ ىلهح ىذلا ا ةئاملا كلعل ثاومدلا 0

 افق. هنم دحلا يف اقلعم

 هدب دسم يبا امو هناخام

 ىنبروه ماع ن ه تاخال

000 
 باقلا ف تدرغ دق هوق

 دهجا مث ضرالا يف هطش

 ارش هلع او راك دمَف

 هيصن "لا بجاع هئم لسو

 باذبعلا نمو مهم رفو

 هيلي هيلع رع تلف كو
 هنايحلا نإ بلا ىف ترثكو

 همذلاو اعم نيدلا بهذو

 ءانلا ناسا ردو
 هعزانااو لاتقلا كرو

 جه م70



 ( طقاوملان وعلا ) و

 هاشلا دنع رضحال ةاشلاو

 . 6 هاعرلاو بئذلا ةياكح ةئألا دعب نوسخلاو ةعساتلا

 هوتقال لام ًايئذ تار
 ىادو اذكجه يلام لاقف

 ءانعأمىلو ةدإب لك ىف

 شد>> نه ةمر.ىف اذ لكو

 اذ نع ىداؤت ىن 5 هللا

 ىعر 1 ششحلالو هكرتأ

 ىو لعىونامديو

 هسفن يف مهار ذم لاقف
 ىمشت 4 تماط يذلا اذه

 ايوشم مهب هورضحأ و.

 رودقلا يف مودالا ةءر>و

 ىو يفه4تأرام قحو

 رمي المح تيار اذا
 نيللا :تاذ :ةحبتا ةماآو
 شبكلا 0

 امذلا اذه تيار ذهو لاق

 اةطالاق بئذلا ىرمعل تاق

 ءلا محلل لكأت ان نبأ

 هفاخ دق ىذلا

 ىهاودلا مساع اهنا

 لا اموب تا

 ٌقادعأ ىرولا نيب ترك دق

 ءاحرلا اههو جو ىف بيخي

 ىلكألا دمقم فورذخ قوا
 ىذالا ين> هلك اذه كرئا

 ىعيصمذيذل نم ضايرلا ىف
 ىوش»٠ فورخو ةاعرال ذا

 هسرض نيبو هددش نيبام

 ١ وو ادق هسا رج
 اخ لف ال 4-0

 روتتلا يف لخدي ذشنو

 ' ىوص قحو ينامرح قحو
 راش يددإ نم الكو اشاح

 ينبا كرتا تلاق نا اهرحا
 . هفسلا ناعأ كاذ يف ينءزلت

 ابيحم هد جو .نماو

 اقطن ديقملاو حيدصلابو
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 ئ
 ئ

 "قيل

 تكحف ه م0 ربح . ص
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 _ 100 ( ظعاوللاو لا ءالاؤر

 هي ىشاوملاو ىعارلا ةئاملا دعب نوملاو ةنماثلا ©

 ناح رس ااه حت ز ا

 اكلهدو ن* ةلج ن* ُناكو

 سئامرلا هل وع بضخم

 0 م ناشر تكد

 اماق فورحلا فر نأ دعبو

 32 اذ نافرذ اب لاقو

 انلاَو مزكلاب مكيصوا

 مث 6 بلد اذا يبس

 بئذلا ىأ ناو

 ايزاقالا انمر> ١ ىذلا اًده
 هموق مالك يعارلا قد طف

 حاورال.مويلا يلو نيو
 يلاع راماك يئذذقا

 هنثم شوبكلا لك تبرهف

 2 ظعاوب لقت الف

 كَ 5 1

 ينئاوكلا رضخا رهن طشن
 تكله و

 12: كيو

 ناهرذ هلع نكد

 03 هالوم 4

 لمح ناكامناحرملا هل تنل

 عارف[ أ دا لاقي

 كلتاق

 حازم الب“ يلوق“ وممثل
 تاقوالاو تاعانسلا بلغأ ف
 م زومعاو قو طا د 0

 7 دمبسأت نحو ان 5

 داع كدب انلكو

 اب راق دق ةنوم نأ كتشال

 نبذ ريينتش نيكدلا

 همون يف ىل قرغتساو مانو

 حاطنلا .ىئلع سشمشلا تلامو

 لامحالا ىلع طنقلا :يف ركؤ

 هننع.تاثلا هحو تلو>و

 2 ن* نكت ' نأ



 كا ت1 و 0 0 ا ا ا ا

يرانوبلا :
 لي ( ظنا ا

 م-طظوسر اواسرأو
 يه

 رقمد نا هل اولاق
 غريم طب

 هعلاطملاو ق'روالا هب تدوا

 هرذلا نا لهي ذا لاقو

 هيهب اهسلا جرععو
 كلفلا

 هسماو هةموو ىقام مك

 اماعتام كاذب هاب

 6 اسغا طارفااجت

 اطارقوبيا باتكلا أذ مو

 اي يوه دع قحرابو

 هيتس وبعم
 بالاو

 هلك بلا كلت لحم ا |

 هداعلا مكح طارق وبا هايح
مسل م هاك

 0 ع

ت بيبطلا لاس لب
 هلكسملا كل

35 نياباو
25# 

 سوط ركذهب أد ند نكي نءو

 الفقأع طق دسبال كاذف

دصلا نيع عل ديا: قذلو
 ق

 مدب نم هلو
 6 دقي

لا ةزنلا 5
ا عما حب

كارل
 2 

 ٠

مس ىردم تل ناوي
 000010177 

. ىردي نيلو
 دهس ان 

ل الهاح ناك ول
 اما ناك

 ا هيك هه ظيااشاع

000سم امواه
 

 اطوروم هركف يجو
. 

 باقلارف وأ غامدلايف وهله
 ءاجو ىتد نم لب مو

 هل
 انو لك عع اذا وهو

هذ لفشل
 ّْ ةضقلا 

 اا ىف نييموي انكمو

 كوفشم سوه لجر لب
فو هع لك يف

 ع لك 

اك نابحس نكي ناو
 القاب ن

الك قاخلا ةنسلأ
 قا م



 ( ظعاوملاو لاثمالا ىف )

 ىنضت ىدنع ند.>الا اعاو

 ىددح نع ىنا امون ينثدح

 ىعزيطيغب تلكلاو ناك دق

 هدبممعل تف 5-5 ءاخ

 ١ قول 2 مفي اذه كاك

 هنالئوأ نيو رج ىلع ثخححاو

 هلفش نولغتشب مم ماف

 الهاج لبق ناكو مهةذص

 ' باللاكلا ةثالسفال لامو

 , تكلهو

 ىلا فكي ينقدصآ ناف

 كتقدص دق هللاو هل لاق

 هرظنأ اذه "عرقا كلا
 هياساب كتصوا هل لقو

 شوكلا دنع ن

 كو

 مالكلا ة 0 نعل ين

 ينطنال ىدطا ىلا انب رسو

 دم ضر عازنلحر نع
 يعرألا لي زح قوف هتانغا

 هش الو ىيصأ ذخ لاقو

 دابا عضو رؤومأمال هلسرأ
 هنا وأ ثاحح لسفر

 هلكأ نولك ال ادغلا يفو

 الا يف ريكلا لكلا درطو

 'تائذلا نه هو ري 0

 3-2 ةناها ىئىر ناو

 كتةقح ريق 0 >ا| نود

 هاف ع ام تيأر ناو

 هيانعلا بحاض ند اهذخ أ

 هي هدلب لهاو طيرةمد ةئاملا دهب نودسمخلاو ةعباشلا

 بذكت عاعرلانأ عر

 للعلا طي رقمديف ىلادب ِى

 هموقو 00 نأ كاذو

 طغالا عاشو لاسقلا مك

 لمالا تغلب و نيعلا تركو

 اول اواوكتراهيفسسانلاو



 ١ ظقاويلا نويعلا) (

 ٠ هياكحلاب .حصنلا نولدبتست .
 مكحلا| كلت:يف ضا رتعا ال براي

 انغ :اطام لافطالاك نسانلا

 هيا وغاهلك ى ا وع

 ١ نأ الو اقالع٠ ثيدحغا ن

 4 مك الا رحاتلا ةئامل دعن نوملاو ةدادلا ه

 هاو نع نأ تمحتب
 م اح يا همم ناكو

 هبا هذه ريظن يفو

 رجاتلا ردصقاض مويتاذف

 هلباق لكل ىكتشي حارو
 مالا تهرك دق ينالاقو

 ماودلا ىلع يدك« ف دن ذخأي

 5 م 1 تككعو

 مكي. نأ ديال هل اولاق

 اح الام كل. ديرتالو

 هءالبلاب رخابلا ىخرف

 رجلا 50 م ؟ الا غاب

 هنعامج ىلا 6 و

 رجاتلا تيب . ك احلا :لخدف

 ازهج تسد يلا هلاقو

 8 ترفثبا كيا جد له

 ماشلا يحاوض يف افاع رخات

 كالا هنوطسأ نم ف>زت

 هيا الب الاو ا هيطعي
 رجاحنلا نم عمدلا قاطأو
 هلهاعلا نمو ىئاحملا نم

 ام احا لخدأ ا الو

 مالللاو هم تدئد ينأاو

 كارتالا نم ةنالغ يلا

 اككيام كنع ليز نأو

 .امغلا ينأنو مظلا داعبنو

 هنابخال نطغي نكي ملو
 ش دق هنع رحاتلا اذ ناب

 هعاضيأأ هل ىمحب هموت ند

 رحاتسبلاك هبا يف ناكو
 ةئرجح اغع ينددصت نأ نيآل

 كر نم ةنبدصع تبح دقو



 ةيعت اا لا
- 
 ١

 ةثاملا دعل 2 وةسماخلا

4 

, 9- 4 ,5 

 "نا .ةييفا تاع ل ل ا يل

 ( ظعا 7 و لاثمالا يف )

 م نأ اعاد ىوهمم ساتلا

 برط نوعه تايناكملا ن“

 ىوارلا هاآوزرام تعّمس اما

 ريدا قوق ماق سلخ ناك
 1 اوماه سال 3 5

 هات ىلسهو : هللأ 205

 ! وهو ورم نيذلا 07

 يل كاف عل ىأو دهَو

 اعوضوملا هثم > نم ريسغ

 هءاكح - ه«تلقوأ مهصقو

 تراس امون ضرالا نا لاقو

 يف عيمجا اهنبو
 ءامسلا يف: روطلا تراطف

 ككسو ةيئقش ملدعتو

 اتكش لو سادنلا هل تلاق

 ضرالل. ىنرح اذام انل نيب

 ىدوأثيدحلا اذه مكب لاق

 ىبمع نولاست ال كي م

1١ 

 3 رشدلال دلع للا

 مفا نوكي يحي ام نأ 1

 بطلا ىلع امنولضنإ دقو

 ىوار ليلغال ثيدح دهش

 رفغاو حعاسومحرابز لاقو

 - اه ءلا نأ عر هءاش

 هدعيصق ةيطخ هءوقل

 اوضنا كولم نم افلا دعو
 حيررلا يف هبطخي ٠١ حارو

 رظنلا هع اوفرمص دق عي

 اعوجرلاو ليديتلا لواحو
 هاما اينانقلإ ىف ننلأ
 تراط روط اذك كَم

 رهن مه رط ىهتا ذا

 ءاملا نطب كاهمالا ت.ءاعو

 تكفا لك هوك ىف ناكو
 ن8 د ةامع اذ نكشف

 ضرعلاو اهوط يف تاءفام

 ىدعو مكنع حاط حصنااو
 ينغملاو صعاشنا كح



- 

 اريزخ هريس ىار نكل

 هل ند ةلشبإ ةمل

 عنتقا اموهدمص نم ةلتمأ امو

 .هماقغخ ىارق ىع-و راسو

 ىحض سوقلايف ةلبنلا بكرو
 يدشغإ بيصأ اذا ةعلج ذا

 2 ةفليسلا لد 9 ةاوشمو

 هدو لحما | 21 ُق نمو

 سلق ماونا ل 7 اهم 1 3

 ليلقلف لياقلا امناو

 هلا ال ءاعمالا وم 2 ع

 ةرو دشو سوقلا كسءاو

 ىرف هبلقو مهسلا هب تف

 امت 'يش لك يف اذكهو
 هصق ودس رد لاما دنع

 فاز جلا دزيسلا الل

 -. عبطلا ءامعأو داز ا

 ”هتمالابلا مه رع نأ دارا

 0 2 ىحناذ < ناري ا ىرداهو

 اشحالا يف هقال امت هلع
 03 نأ نئاقا كتفو

 هباني هئعط
 هامثلاو  دوصقملا غلب و

 بيهالأ 4 3 هعود نم

 ةدع ىقالف ةمينغ وحري

 ةييالز ةيقو لك ىبلو
 هفمند لك لك ! عصي الو

 00 8 رثس انكعز
 اذ: ارادق نإل

 هريمللهي مهسلاو ةمق

 5 ارفوام هعفني نكحي مو

 ٠ اهم لاحتسا لبق دق تان نا

 ا سي را 2 ارو



 زومهملاب ناصلا زكوو
 امقوف هب رهعاا ىف طنو

 تاذلا حقل ليلاىلا رظناق

 يداولا نطبب رهنلا ىلا رظن او
 ىهاسلكمابالا ىدمرذحاو

1١05 

 زومرلاب ناصحلا ميفف

 املط ام الؤو

 ناعوه و ولا 1
 ىداهوهوجحا و1 رغأ دق

 اولا ها

 هرعشب

 « دايصلاو بئذلا ةئاملا دعب نوّْلاو ةعئارلا ط

 ىدصفان اكدامصلا|م فكئذلاام

 اعامطلاو ..ليخبلا .امئاو

 مدا نبال لوف 5 تلقو
 2 اندلا عسمج ىلع وهو

 اعومجملا قفناو دنا تلق

 هه وقرم انه ةحيصت عمسأو

 هنوف برو دع ََق تاق نأ

 ةعاسمهضنأ ةباغأا يف تاغو

 لازغاا نه :لع >هلتاق

 لالا ل يم نائض.م امو
 أديص ادهم «فكي ناحو

 ىدوب اعط ت>حنح امو
 اعاقرلا ؛امهملخدأ مظنلاب
 يفو ىلف تيعأ | . هححصن ىف

 تتاهيلع ىلع نانا
 اعولولاو .َبيهللا *يفطأو
 هموهذدم ةداع سوفا ص رخ

 عملا نك عمج دعب و

 ةتغب ةأادغ لق نم كيتاث

 دايصلاو بئذلا ثيدخ غمسأو

 مودو محب لست نيب

 هعانصلا يف نسا دق ناكو

 لالا 'درفك هكحآف

 لاوالا ينج ليثلاب همق 5

 اديوروا الهم لو: ناو



 : (ظقاولانوملا ) اوم

 ناس 01 1:لكضو

 دما دصقب - نم تنك

 هرده كورتلاب ترره دقو

 اماللءالا كلذ تأرق مث

 ثلا نبا لبا امأ تلق
 لكما برض هلق مف حضو

 قات ىططعن ةيقصل دربي نهو

 داوملاىف ةليأ تجرخ دقو
 اق باقصالا نغأو
 ا املاع كانه 0

 نان ذزالا تفح ال تخرو
 ! الالب ةاصملا كم ةيدزو

 ١ رومقلا ريغ هل نمل
 لل نود ىذلا لضف دمتعاومق

 # رهلاو ليسلا ةثاملا دعب نوسخلاو ةثلاثلا

 ليلا قوف نءليسلا طوبهنا

 لاقأ ام اذا ءاهخم سانلاو

 ليشلا 6 طسو ةوغشف

 انئاخ مهاذأ نم يري لظو
 هّقن رط ىلع اره ىاو َىَح

 هؤاف قارو قر هرانم

 امم ىوقا دل اذه اقغ

 لح لك ىف عاش ىود هل
 هرحو هةعقرب مب ملام

 الملا شعريوض رالا لزلز,

 اشفط مهار . دق ص وصل نمو

 لدذاو 01و قم هن ا

 هريسعو ةرورض هب لاح

 لولب هراهمم اولدبو

 افجت سم مهدك نم اشم ىم
 هش رتاضر ن“ لئاملا ىفشإ

 هواهم ههبخو ىف تعلو

 امها م ةءاحو هنربسع

 011000ااااااااااداأاأذ]أ1]|]|]|]|]|]|]|]|]||1| | | | ]ا | | ط7
 - 0-7 7 ٠

 ينم سس كلا يي يسيح يح را



 ا 1 94 ا 1١< "ن1 بقا اياح < هكرو عب

 اعوزمصم اعزفاهنم' ماقف

 هعاص ام ىلع هللأ دلو

 هةلذ 0 لك قاخ مك ا

 مكح نم هل 5و

 ريد

4.5 

 ١ وأ/ ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 اعومدلا هفامأ نهد حس

 هعرقب نكحت مل كلتناو

 ريسءضلا يف رطل ام م

 ند و دمو هقلعو 3

 هيربيسلات راح اهيف ثحعللاب

 ٠ سايغلاو درتلا ةئاملا دعب نوسللاو ةيناثلا

 : امم درقلاو سلايغلا بعل دم

 ديال دلوم يف اذ ناكو
 هدحول امهنم لكح ناكو
 ىلع امالعإ سايفلا بتكف
 سايغلا ىلا مالعالا كلذو

 ىنار نأناطاسلا ىهتشا دق

 هنيبملل بلجأ تمأ نأو
 شوقنم هرعش ىدلج نال
 بالا للعأب درقلا بتكو
 هيحم انه 8 قى

 رعشلاب ىهابتي ىراج ناك نا
 لسا ا عرتخأ
 .هبزعلا مون و صقرلاو طئااوف
 جرعالا ىشمو صالاةيشمو

 امج ددق اهارد م 37

 ىدم الا ىوسيعلالاج رلا نطق

 هدكو ةع6 لكأب

 الفا نم هؤرشب هتءيخ
 سلطالا طق هيكحبال ىدلج
 ىنارتشا ىدلج يف ةبغرو
 نزال قدبل نوذخابو
 نتوزملا يصمت ف قار
 بانحالا رمثعما اولقا اه
 هيي .اطاكخأ ١ اناولا
 رهب دق لوقعال يل-ةع ناف
 ينم ريغصلا نول  رقلاو
 هنتر قوفسورعلا ةمونو

 جرحدتلاو ثوغربلا ةلكأو



 نمو نم مآ أه 0100

 ايرف 5 و ىصدبا يح

 هربهش ةرابع هذ_هو

 لالا ذخانىدرولانبا نعناو

 ىر#و افئاخ غو وهو

 '000 [ىلظق هومامقو
 هريثكلا ليلا اذ اهب ثادح
 ليلا كرت يف ةلحلا امنا لق

 #« عرملاو زيمجا ةثأملا دعب نوسمللاو ةيداحلا

 مرا مذ نيلعقيلاىأردقو

 هروشلا يباع زيا ىار م

 هسوسولاو هناينط يف دازو
 هيسأنملا نع لا

 هرحيش تح مان و ىنا 5

 «يلع ةريصخ تطقيف

 ىدتعق اب ناك موب لك يف

 هيربلايف وهو ةياع ترم.

 نيطقبلاو ريا . رحشو

 مجحلا ىهاو قيقدلا هعرفو
 هرقحتساف رغصتسم رع اذ

 هسدنطا متو اذرسللاقو

 همر دق هنأ نم تيلاي

 مايعاو زيخجا جس نم

 هيمحاح . نيام
 7 2 “وأ

ٍْ 

ْ 



 وو ١ (ظعاوملاو لائمالاَيف)

 « باعثلاو طقلا ةئاملا دعب نول

 ابحطصا امل بلعثلاو طقلا

 زاجحال ةلحرلا اباط دق '
 هولا نم 2 3

 جاحدلا ىلع .اهنه اطاسو

 اءملع ىرسلا لاط اميحو

 ىلستلا لادجلا اركحتبا
 نيصخلا وبأ طققلل لاو

 ليغ ن م هرب ئبع امو

 هليح فلأ ل را ىلا

 هلح ع هف ىجرخ كاهو

 اًيوح لبسي نم ا

 هدجاو تيوح طقلا هل لاق

 ةلواحلا ىلع اه ابو

 ةباولاو عقتلا دّقع ران ذا

 ىنأ اي لاقو طقلا 2

 هحبارطان ماك راثاا
 ىدنعام يذ ريغف انأ امأ

 هرحش قوف ةطنلا تناكو

 هريح 3 رات>ا باعثااو

 هرحشلا قوف ةطقلاك طنو

 ابح م هيخال لك لاقو

 زاهللاو شفلا يف الغتشاو

 هلوحشم ةلفاق اع لب
 جاجحلا نم جارام لكو
 امهني نم ثيدحلا غرفو
 لكلا ع نبامونلانم ىلوأ
 ىنيبو محفح نيب قرفلا ام

 لمعلا فيكمكب ضرالا تقاضنا
 هلل مح ةدييمح 'بلكو

 هلحرلاو- . يتءاقأ . يف . عفت
 انيوركو | 0 ماجعو

 لنا

 هلداغاو ثحبلا ناللمعتسا

 بالكلا لح 1 تى دععبلاب

 بلعتلا نب اي بالكل ىلا جرخا
 هليوط انتل اغاف

 درةلاك ةطأ دع طنو

 ريع نحب - ىتل ل

 راو كالا -

 هريقحلا هتمح يف كحو
 ارك رياسغلا هطن ناكو



 ١ . اويلا نويملا) 55

 ىضاقلا اذ ىلع سقف اذكهو.

 سولف ىلعىوعدتادح نا

 ٍ 28 0ك 22 ةئاملادمِب نومي رالاو ةعسانلا

 غلا يف كلاس وهو بئذلا
 ةفاشذم هلتق نأ مارف
 ىنارأ امآّيلكلا هل لاق

 كاز را ناز ناح رساي تمرنا

 هتئيأل 0 رهشل يديس اف

 - ميهأ "لع نيع 2 قعد

 ىشموحار بئذلا اذه دعبو

 هذملا كلت حاصاي تضّشا مْ

 ىلع رخ اراينلا نلكاب لاقو
 ىوع نمايربططاتلكلاهللاق
 اح راح اءاك با وبلا اذ ناكو

 هدب ضعت . ريلل راسو

 ى رمأت# ىلكلا اذهناكدك

 لوآلا .لاقاف تمد ىتلاب
 هجأ رخأ ىفف مصخلا جرذمال

 0 2 ميل

 2 طيخلا لثهقر ابك ذماع

 و دق مقتلا بالكلا نيب

 كلذلا طق و لهل ريدا

 هتيلو قف ئدمجح ىلبكو

 عبزأ كل ناحرسلا هل لاق
 شعت صاف اخ ىلو بلكلاو

 هدض يالي انهاح ىئذلاو

 )0 انه تح ىتاف
 0 باولا عم ىبا

 | ل اتلا كار نع
 0 ام يأرلا اذه لاقو
 ىرمع يف هكردأ نأ تايه
 لثلا هب اوبرضرعش تدبو
 هجاسل نم هركي ام عيمج



 مالا ( ظعاوملاو لاثمالا ىف )
 1 نايءادتلاو ةءقوتلا ةئاملا دعن نوءل رالاو ةزماثلا 0

 مرقلا ناسعب 0 ارظنف

 هعفادف اهب اودع و

 ينال ىلا يع ري.كحلا لاق

 اتئمش ةانأو رشا ىلا

 لادا اء ام لاطو
 هدلبلا ىضاق هعاسلل هش

 هعزاللاو كادحلا دهشف

 انتيقشو هدي اه

 هلك الا كل هقدش تاغشو

 هرشف صخش لكل ىجر م

 رشقلا اكل تمكح ىلا

 اهلا هاب لنك دهو

 هعزانم تمعءقوو اهذذال

 يرعب يد>ادأي اهم رظن

 اهساع. اهملعت نأ ىلقو

 لاتقلا هعمل نا داكو

 هدودو رورملا ه:ءنكي ملو

 همقوق عازملا لدا ىردذدمو

 اهتزوهق يفاهطخو ٠

 هلعف نارظن نايحاصلاو

 هريششع ىنمب وهو كلاقو

 ( لاتمالاق ك5 +)



١ 

 يفاوقأ اب تناز ةلئدم
 اردق لكلا هللا لمح دق

 ىلع وهف دحلا ىلع نمو.

 ىوذاهنإ ديصأا ىر الا
 الآ هلع أ لف

 يفايفلا مغ تراج نيحو
 0 لاند ا و

 باذعلا قراطم تح وتسا

 ١ شيك لك .اهنم لك أ
 تراحوتدعدمبائذلا ادك

 يعارلا اهيلع هللا ,طلس دق

 فاربسالا نع ىهلا دروو

 نأ ءاط

 ىنطصملا ثيدح نمهرومالاريخ

 2 ظفقا كل نويعلا )

 ا دما نوءنرالاو ةمئاسلا

 تحال هللا

 ٠ 0 نيح ايشالا 0

 ىوح اموهلمحي ام لضو

 اذ نأ. هنمدبزب ١ لك أ:

 فاحجالا وراظاايف تفرسسأو
 دياوملا 2 ماد كيو

 باثذلاب نمحرلا اهصخو

 افلئاف هفارسء.ا يف دازو

 تران حارمال كالهلابو
 عاقبلا ىف بالكلا رثكو
 يفاوقلاو ثيدحلاو رك ذلايف

 بنذو ةرع٠ اذا وهو

 ش كو يح وهف يبر هللاو



 ”0 0 0 ل

 ١و ( ظعاوملاو لاثمالايف ) 5

 « ةحيصتلا. عيدي نونهملا ةثاملا دهب نومئرالاو ةسفاسلا طا

 ىعبال ام انوي

 ينالأ هدييسن يئرجب عج

2 

 تيار

 لاس بحي نممهنمسانلاو
 7 وتلا قدص نم مهمو

 عبا ديعب نماموب ترسف

 ىنيبو هدي مح سانلاو

 هلم ىلا اشىوآ قح

 يذلا نأ ديرب نه حاصو

 دحاولا دعب دحاولا اومدقف

 نم تار اماو

 قا زايطعا نك 10

72 

 4 ةدشكعم نع مش

 يناس لئاس يفانأ دقو

 «راغلا هذ_ه ام يل لاقو

 ايرضلا اذه نأ لعأ هل تلق
 هفاسم هلوط اذه طتخلاو

 لاحرلاو ةاننلا رمشم ماي

 يا طسو يي يع 8

 اب ودفم هلا_مف الغ تر حار و

 عنصي فيك نونا ظتو

 ددملا يف مهيصحا 8 مو

 املظل فاكي هلعولا ىلع هل

 نلقي حبال نم“ مهو
 يناهجي اهلبق ناكو مهم
 هرامعلاامو ظيشاامفكلا ام

 ابرق نونج ىذب نع ءازج:'

 هفاسحلا ىل وا نعدعي ااهردشب



 _ (ظقاوإلا نوبلا ١ اخ

 رهبلا طش دثع انك ناك

 هعاع شح همر ا رظن دق

 عت ل يف اذام فردت

 ىدحأي 8-3 هل لاو

 هبه كاتب ارش ناو
 امرش ابرش رحبلا يف الزاو

 اسك_او اهالك التما ى

 اذلثم لاحرلا يف 0 دقو

 راخفلاو دما لش بلطي

 رشلااهرذح أف ةداعلا تسُئف

 نحل ا.ه امد 8 5 3 1 م

 علطي دعب شدجلاو اهبرشن

 بيحعلاب كاذ سيل تقدص
 ةمراات خي رجبلا اذه فكي

 ابع اروط مث قعلب اروط
 اسفنلا افاعو ايدلا افرافو

 يذالا ثروأف شدطلاهسم نم
 راخفلا نع ردق مة اوس

 ليجت-م وهو هيف عمطا

 هرب ملام هتيار امي سقو



 كسل / ( ظعاوملاو لاثمالا يف )
 وص

 رهصلاو ئمملاا كيدلا ةئاملا دلعلا نوءارالاو ةعئارلا 0

 صقر ام..تست نإ ةياكح
 حاملا قوف زف اموي كيدلا
 راغصلا .هسملطت تفقوو

 رقما وش سلا
 ادبأ مس اذه عمو

 ممنص لح لاقو رست! اف
 لفاغ تنأو نودانب اذ
 روقصلا رشعماب انإو

 محي دعإو ربلا يف دالعصن

 عمسأ كاذك كيدلا هل لاق

 ىداثملا رظنأو 'لمأت نكل
 يدو نبااي خابطلا وه اذه

 اوشا ىقثم ذخؤال كنا

 ىدخ |كيدلاو رهصلل ىردح مع

 رارق هلم فوخب وهو
 روطلا ةحيص ةهوعيسأو

 8 5 لب ب رش 3

 رويطلا يف دجوب ام 0
 متت .لاعزلا ايقا لإو

 ىداعالا نفعأ 02 هناف

 ىّدكلك كو يحد ف بغرب

 4 طا مطقذو ا ىفينعت كنع عد



 ا

 هتضق يف راملا لخدف

 ايطّييبطلا ىدجم نكي ملو
 رالا كلذ دعب هنم ا

 علط نأ ال علاطلا يخاف

 الوأ تويب نم هج رخاف
 فوقس!اىذا ن ع دس

 تافرسنلا اهيف تن ار ةعاسيف

 رت دايلل ها
 ايءاتعي ترك ام اذا ى

 ارجخ اذه 1 58 0

 هرحدصلا لثم هع تلزتف

 هيادو

 خزف والا خو تحل رخلاو
 ايادعلا بجتعلا اهيف رظنس

 هاف 0 لثشد دق ءرأاو

 _ مققاوبل نويملا)

 | 2 قماانلا عقوو

 : ىتشاو هار نم لك حانو

 7 ةاقرلا ا تلخدو

 انك خف حافأ الو الك

 رطعملاموب | ياا دخأو

 الخلا يف لح 200

 هاوي هه راقنملا ىف ناكو

 مظنعلا يشكل راح>1قوف نم

 ا نع 2 باطام لكأي

 'ىئرجأ ةافحلسلا اهلع لأ
 هرألاب ه غامد ترسكك و

 هدعام ةباكح هذنلنضهو

 ' باوج دم مل تلأس ناو
 اركقو ءاضم ءىح لكقا

 هنوف ئ# ءرملا باص دقو

 آوقددول مطوق يف اونذكو

 5 - بع 4 -

 1 26م
 مآ



 قاطع ءاضقلا قاع نا.الو

 ادغ وح الف مويلا ان نمو

 /1 ١1 ( ًاظعاؤملاو لاثمالايف )

 ىدرلاب الا تأف.آلا نمانال

 # ملاطلا ذخأ ةباكح ةئاملا دب نودرالاو ةثلاثاا »

 دلو هل الحر نأ ا

 هنملاط» نيج لي

 عابسلا رم ةظفجلا | 1
 ادتشا قدح مالغلا طفح

 دلولا رذحإ باتوبال لاقو
 هدحو ىدنع بعلي انه هعد

 ىوقلا هيف تلك اماف لاق
 سصنقلا هلامآ تقلعت

 ادبو هيف ديصلا بح ماقو

 دروملا بذع عوتملا امسال

 حرحتلا بن قرد ناكو

 .هريثك روص هيف تنبلاو

 شوةنلاب ديصلا مس ر*كلت يف

 دلولا ان هاهرظني اميبو
 ترملا تك اي لاقو ماا
 هدب ارو ةروصلا زكوو

 يا 26 رع أم

 هعلاط مث باتكلا حق :

 ىعارلا تنئاف همامز عراو

 اهشالاو' كاردالا غابو
 دإسلا يف يدع طق ا

 هدذع علت دالوالا لخداو

 اوطاقالطأوديصال قاما
 .صنقلا يطعم نو قاضو

 هرييكج ةشوقم طرذ ىف

 200 ةرود ءانءعترظنذا

 تانك نيه دعا
 هدح ىف ىضغلا ران تلمتشاف
 هرودكم هسارو اهرامسم



 ( ظفاولانويملا ) ١1

 ةيصع و ورخ عم ىزعمو ىدج

 هحيسفال اوتكر اونوكي ملو
 قوسال مهعمحم اولح لب

 قات انآ لاق ىدتجلاف
 لح الا ءاحاذا تملا ةيضخاب

 حيا مهن نع كلزي ملو
 مل لد ىزمملا هل تلاق

 انيمع قو ىدحلا 5 بط

 الكت ام فورا ىرت انا

 فورخلا عم ْتنأ ا لاق
 هداف لئااف انا اما

 موت مكباودنميل توملاو
 اناصا دقق ىدجلا ىلا رظناف

 رذ+ |لامعا وى وكشلا امكل

 هبرع حابصلا دنع اويكر دق
 ةطلطل الوراق نسالالو

 قيرطلا يف مالكلا اوذخأف
 قاطنال توملا نا تومال

 لخدو اندلع توملا محهو

 حونع ادب توملا ىذا نمو

 مفال اك وع 52

 :ءلا جرف ينا, لعل
 انلاعو المقاغ اذهب مك أ

 فوصلاو الا نارخد
 هدئاملا فاحيف روضحلا الا

 اومولَت الو ارذع اونَعل

 ااوصلا قفاو دق هلوقو
 ردقلا نه 'ىلرحال نامفشيال

 ه6 فوركلاو ىزملاو يدجلا ةثاملا دعب نومبرالاو ةيناثثا

 اج 3و 5 ب حم

 ماب بحب ب ب, 7”

 3 7 ا

 قيد

 ممن



 20ظظآ0110 ا ا ونال 2 ديس”

 ( ظعاوملاو لاثمالا يف 0

 هيفح همجام لع

 راملاو ليللاب لزي ملو

 لدحر ر*و لاخلا قشاف

 لا من هئارو ن* حارف

 يس اليل. .ةرفحلا ىلا ءاح

 يري ارو زثكلا جرخاو
 نسمشلا دع ليلا

 رفا راق لب
 هلقع للضو ند لب حاصف

 احا.صلا م هس عش هانأ
 - 0 هينا

 يلام لاق كيلا هل لاق

 هر امرأ

 يللق كنتم حار فنكو لاق
 سكلا يفوا كرادىف ناكول

 فرصت 4: جاتمام تنك

 انقرض. كعو شا
 هعفم ريغب طخعسلاو نزملاف
 لاومالا عضوميفأ رجج عض

 ر>دبو فرصنس مل نا لاملاف

 هروزد

١ 

 هيف سولفلا لك؛قباط
 رأث“ ىف هباقو"

 لمةهوهو لسالاب هدهاش

 رطو انايحي ىضقام دعو
 امور اتي قبالعلا عقرو

 رجلا 3 لب 5 8

0 
 هرثو ساف 2 هيلاخ 0

 هلقملا ءاع 00 1 لبو

 احاص هده 2 نأ دعو

 يلام ١ هدب :تحارو حار

 لاطلا. اذني ةئفد مو

 رسكنأ يف هنم تودغ ال

 فرعأت سلف رضلا اذهللاق
 اف اع رمتا لوط 81

1 

 لام آلا نم سايت الوحرفاو
 رحألا ةءق كشال هتمق



١. 

 ا دربلاو نامعتل ةئأملا دل ١ نوهدرالا

 هءاكح . ىذ نامل كك
 نا وهو شوا ضصضذا

 هضر مارف ًاناعوج ناكو

 ناسعإأب دايتتحملا هل لاق

 كان كطمي نا لك هل لاق

 طاش نم ديح 1

 هباهإأ ايع نع تحأب دق

 يناعاس ليديجرل دربع

 هضرغ اذبهف هفت الف

 اج انآ لاق تمام
  كبانح ينفرش دف هللأو

 ةطكللا نم ميرا ذخانام

 . « هزاك عيض ليخبلا ةثاما دعب نوميرالاو ةرداملا

 دا للا نا
 هكا ل 6 را ايمنحم

 عنتفاو كيبدل جار امي ضر

 اسولفلا 01 1 0 ناك

 5 لب ”لاومالا كيعال

 عمجم كلارآ ستاندتتيل 3

 لام لكل 1 هل تنأو

 ع 0(

 2 : كله ىرت-س ليلاق نعو

 كك دقو
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 >7 ف
 يقرا 1-١"

 نازيسفلا كلم مون تاذف

 هراغإ هئادعا ىلع نش

 قرشا ودا

 امهضعب عم ناشيجلا مظتساو
 راسبغلا بئاحس تفشكناو

 ةبنتمرجلا م تريكو

 هرصنلابرل دحرقلا اوماسو

 طايعلاو خايصلا ررككو

 اولح .بازتلا .يف ءارضإلاو
 لفاسالاو موقلا راسغض امأ
 قيرطلا نع اوداح مهيار

 هلودلا هوجوو سؤرلا امأ
 اريمْبلا اولقنأ دق مسينال

 سب الالا مظعأ

 هةمامعلاو ةيارلا اوعضوو

 نم اوسداو

 قد بورما ممهفسإ م ١
 هل لحال ىذلاا ىضافلاٍلَتَو

 هل_فاقلا نيب نايرعلا اذكهو

 ١١م ' ( دقعاوملاو لاثمالا ف )
 نا 3 ىلا اوس اعد

 هم مهمه 205 نأ مادو

 قرمشءو برغم نه اوابفأو
 . ةامدلا :تلادو

 رارذ ىف ناريفلا ةيصع نع

 اءبيهذع و

 . لأ 3 2 ربكلا اودهشو.

 نه اواس>زو
 مدل تكلهو

 ءرسهل 4 0 00

 ااا

 لئاوق 0 :ء ىرال

 0 لخا 2و .أوبرهو

 لود هلالطا دن لي لك
 اريك الاو ةضفلا اولخو

 سلاطالاب سؤرلا اوطبرو
 هماعنلا نم اشيز اولةءو

 قا رادو ارطاوضق لب

 لع نعاس

 هلفاغ هنءنغاتلاو ةحار يف

 3 باع ال و

 هيج تا



١ 

 ىابحأُي سالخال كاقو

 مالكلا يف طبلزي ملو
 ىدنالا ليغ دعب اوضهمو

 0 «لاتقلل 21

 فرالا لاثق ىلا اوزربو

 ار ريغ كاذ ذا ىرت افف

 لّجرألا <«ثاركلايرها 3

 نب نع انينرأ لتي و
 ىرُخ بيرق نع هوفشكف
 ىزلا يف هيلع ارفح اوعقوف

 ثار الب ضرالااون رح و

 اذ 5 تءار<نا امل تلقف

 فارالا ع #5 ول هللاو

 طكلا طبلا قاوكمو

 ارم ىذلا عبر اوبرخام
 ]ا نم ةياكح ىذ نكل

 ىلت كولملا ءانبا نيبو

 اموهروأ كيل ةنآو

 سرع نا 0 ةئاملا دعلا نونالثلاو ةعساتلا »

 طاقلا ا مهدنعو

3 

 8 3 ا للدلع ءانعالا تدتشاو

 ىلع اولد ىلوق وانا

 00 او ةممحل اجو

200 0 0 

 ' ًارخات امو رحجلا لخدو

 2 ِ أرمعت دق ناكام اونرخو

 *: ثاركلا يئاو-ت اوعلقو

 2 :افاتخنا ا ف ند باخال

  للاعثلا عمتجي اهندح

 اناا ىف ن٠ قبرفو مه
 . ابحتلا لاحرلاو بالكلا نم

  لسودشر ا سات قاهردينم

 3 ا ولم اذهح هيشأ مال

 _ انيدشفأ 8 اولخد نا

 ف 0 نانو رالاومركبل



 ( ظعاوملاو لاثمالاف )
 جاومالا اببأ ىنع لاقف

 سولفلا نعىرعغاولاس | اوحور

١١ 

 جاورلاوحاربلا يري فيغل

 قس كيف تمدع ىنناف

 حان ري ةفزر عاتش قس حابرالا هل تداز اميرو

 اوهو ءام نيب فزاخن نمو

 ظ ني هديسو ىنانحلا ةئاملا دمر نونالثلاو ةنماثلا

 هين وييدح ويا ينس يوم

 ضايفلا فند نع ةناكح

 اناس هرم قف ا ناك

 هناكرا ف نيمسلاو درولاو

 هديب همظني لزي ملو
 بنرأ هيف ءاخ موي تاذف

 هانم مولا 1 هيف لخدبي
 ناتسلا تحاص اموب 5

 ىقرطب قراط فنك لاقو

 هراجا هقوف ىري. راصو
 رداس اذه لاق :ةمصل مف

 «ءلكح لالا ىلا اعدأ م

 طفت حورت نأ لبق .لاقو
 خانطلا ةتباوعدي اذا وهو

9 

 ضايرلا هبسنزب علومو

 ااحيرلاو سالا هيف عرزي

 2 1[ 0 ا لكو

 عل .ةمظن مل لو
 بمللا هردل هيف الح دقو

 ع واو هنو قتكيو

 يناوت الث لهجال لاف
 ىقلش أ ةحاو دا نم

 هراغ لك يصعلاب : ”ندشو
 ركام لاحرلاب ناويحوا

 لس :نداب همز كلو

 هدب

 ؛ 'دريشبلا نم ةنصع ل حازلو"

 اورضحو هب. سانلا عوتجاو

 خارفلا ينزحم نم ترضخ



 (ظقاويلانونلا) 114 ٠
 # رحبلاو ىارلا ةثاملا دب نوثالثلاو : ةمئاتسلا لو

 ةاورلا نع ةصق تنور

 ارودقم نكي ناو هقززو

 رحبلا دنع وهو موي تاذف
 نفسلا قوف:حالام ءرغو

 منع نم تقام عا حبصأ

 الصحم ماغن نءءام ملو
 هئيفسلا ةحلالا ف تقرغف

 سولف الب ىعارلا علطو

 انققلا اذه دمنا كفن ةاحو

 ةهبعام هل هللا رخسف

 تايقا هلع يتلا نفغسلاو

 ةاعرلا ةلمخ نء لجر يف

 آر فو ه.هل انوعضم ناكف
 و راحتلا لاومأ دهاش

 نمزلا تانداح نع لب ملو

 ىو راحتلا لام هرغو

 الا قرافو رحبلا كرو

 هئيملا بيرق نيليم 0 نم

 كلاب هلع تفرغ ذم

 ارحبلا وجهيو هللا ركشيو
 ةعاس عبر هعولط دعب

 احامن ىرتشاو ىرحم حارو

 امو اده رحبلا رظنف
 تالخدو هرش نه تماسو

 هس كتنتيههل دع ىو 313:3: ةيرري#_ <

 7 :٠



 حج ججحجج7ا

 ١ جصلاولا تثتدهو املكف :

 هحلصأن يح لك الاواسلجو

 راكملا ةفيض نا ثيحو

 اش ن ا

 هسقعلت نا انكي نكي ملو
 امالدلا هئرش تدحرخو

 اكمنعأ دغ ىف لوقت يو
 اهلب يف ىرجام ترسا دقو
 ىبلف امحاص بيرو

 هيطسملا رهظ قوق هةساحاف

 رابقنما حاصي امو
 حاصيال بلم زول امأ

 اهدحو اهنم لك ان تساجو
 هاه حبت نأ عيطسيال

 هعوجر يلا صال مزاو

 هحاح طق ضي ملبلعتك
 هسا له شاشنلا رئذاف
 لاو نيش هشار نأ]

 1 ( اظءاوملاو لاثمالايف )

 ةيجافسم هتف ءاذا
 راقنملاب هبجولايف ةموسوم

 . اهريغ ؟ءاعط نم اش قاتل

 لك لعتا قل لب

 امام هلك أ نه نضالو
 يك انتل ماعط ن .و

 هبقرملا

 اطاح ردش دكأ ترقاعاو 5

 ايدو اهْرتم يف ءاجو

 ةقر, هس 4 ترشعأو

 رافلا ليذ ل->دب ارو

 ممطر قملا ل مورا يقلل
 اهدعب لكال مه اذا ىهو

 ءهافق ىلع صِنملا رسفقو

 هبعو>و همه اقنتح

 هجاحد هاسقعب تبعلو
 لاَع ةياكح ىذ صقو

 اهاثع يخأي ىىكع هرش

0 



 5 2 تءاح ا نم

 هينضع وذ نطل اذا ىلا

 . جرقاو رشيأ نابجلا اهيأب
 قاد تنك نأ" كا

 | 4بلا ىلعثا ةثاملا دعس نوئالثلاو ةسداسلا

 هعما موي بلّقناا نع لق

 اا ناجل لا

 تاطملادبع نب !لوق يبمسأ وق

 ىامأ نأ الورم هل تلاق
 كدنع ءرحأ ةعاس دعو

 ريك يف :تليكا  لجدف
 هعرسب هيراج تابقاو

 0 3 ا اهئاع تره نأ و

| - 6 
1 2-7 

ٍ- 

 امس

0 
 'اسللا تدب سم هنأ

 ا كحل 28 .رللا ىعد اذا

  ىادقق حرواشملا رضح و

 : 00 ف درخأ الذ

 | هريغ لكأو هلكأ ظخو
 0 ةدو ةقولسم تدحوف



 / ١ ( ظعاوملاو لائمالايف )

 م عدافضلاو تنرالا ةثاملا دم. نوثالثلاو ةسماللا

 اهناعن الضلذ اننرأ تاز
 راكفالا ن٠ لغش يف مادو

 همغو ةمه نم افع .قح

 يندجم مل تيا لو يلو
 صغءنم هشنعو 7 فكو

 رجشلا عورشب شح به نا

 هءاظَش اذا نيعلاو مان

 ىل قع وذ ثدحم هءاخ

 فوذ لاقف لاخلا كلذام

 الوقلا اذه لوشب امو

 هعربب هبوره يف مو

 تب رهف هريسب ترعءشتساف
6 5 

 هب رث ند أونره مهار دمو

 ىنتحاو كانه تيب ىلا ىلا

 راهعإا يفو ليللا سدح ف

 يل 2 هبا ن*“«و

 ينال مل طق ىتإ ثلو

 سصغلا هب ركع مول و

 ىرخمن و اذئاخ هم فدحرب

 هناسم عزف ن* هحورو

 قليل رس فوك ا

 تلاو داو .قتناساتلاو

 ىلوو قشاف حير بهذا
 هعدخذفلاةعرتلا يف ناكو

 ت رطضاؤههحو نءتحت زءاو
 هن ريضضح ف وح ءاملايفا وعزت 1



 3 نودب 1 | ملغ . هليضق مهديس 0 كلت

 5” نيع تملا تدع هذع ذا نعم نود ديسال لضفلاو

 |. الرأ دوك وا فال نع هدحاو بحلا نيع ىهذمو

 : 5 3 نامك-حلا ةئالا دمي نونالثااو ةملارلا

 م

 داي
- 

5 

 ' اوي ةئيع ىأ او ل كو انح اشت ضي رم صد ث يف نامكح

 7 لوحالبطلا نوقف نع اهب ةلك لاق امهم مكح لك
 * 0 لصنيو موقي اذ يحي ةلكو هتقول تومي اذ ىوت ةملكف
 7 ؟اولوقت هيف تونا دنعو هيلع  البقاف ضيرملاتامنأهللاىضق
 008 ةيرزع لقورم هنو دلال خاسر هاكر

 | 0 لف . ناك الاموي هتلق ال ىتسدق ناك أذ ! يحي هللاقف

 00 لماوألا هتدح ام هل تاقق هلوق ٍقدصأ ىلع ٍقدوشأو

 18 هلوأ هيما ودمت انيأ ىلع لجوأاليفاو ىردأ امكرمعا



3 ٠. 5 7 

 و

 1 رفللا بند جايصملا دق 5 و

 اكيروتلاو موسنلا ناكرتيف
 لوس امم اال تيتلا

 ِتنبلا مالك هللا . ىل#بش'

 هك نود هحند 2 نكي مو

 احبدو افع كيدلا ام كعب ذا

 ضرألا يفامقوا ق1

 نونالثلاو ةئااثلا 9

 لأ نع امغْمَس ةياكح
 دعت ريو»و لبطفالا لذخدو

 رس ند كاةغام يح رب نكل

 مالطا هل“ تفاح الكو

 ىنتحوهو راهنلا ىئذ٠ قح

 رذحلاب!راتتسا وحرب امو
 4 َبَر ديسلا 0 ذأ

 و ١ ظظعاوملاو لاثمالايف (

 ةثهد 34 نيتنملا نيحادبو

 يكيدلا ناعاي م شرفلا 2

 لوزي وا ِكيردلا تومي ته

 تيبلا .يف اذإ كيردلا يذو
 هرمشغع تراصفو ةمصم تناك

 اديه زوحملا|امسفنس تراد

 هسا راس وأ لف نم

 يت لم سكن الايف كت

 2 ١
 صعب .ن 4 هضعل ريخ ىمشلاو

 ين نأ ةجحارل

 33 ديسلا نيع ةئاملا لعل

 قدما طي اعلا و
 دةتعل ةديلع ن« قالب مو

 رقتساؤ مان 9 هونهطف

 نفةزلا فورص نءاوكشيو يسب

 ماني وا ناريثلا ف لخدب

 قا فاالا هبر نم هفخو
 ردق نم طق نغي مل ردحو

 ليالا ضمأ دبي“ هناك

 اوفشال يترضح ىف هباوتيا



 هسوسوزود رامخلا وريضخأو
 سرافلا ةاسالا لور قو

 ريزولا لخد موي تاذف

 . هقئشال نا ذآاتسالل لاقو

 ند دقو اهب مولا كن اك
 هديصق !معاقل ىلع مظناف
 توكساادعب نملاجدلا هلق
 هرشغلا نوئبلا قام دعو

 أئمُضَدِق هروغل ىذلا اذ نم

 رع لكل قف كح خد
 ظ 7 كبف اهنايبصو 00 ةئاملا دع نونالثااو ةيناثلا -

 زوحملا ةناكح .ا وهمتا قعا

 اهنامدخحم ناب اننط ناك

 اقم ول طق ينبعرت 5

 نسءشلا عولط لبق اقهنا
 هحيف نء اهادحا د 1و

 رجفلا ىلبق كيدلا انصنا لع

 3 ١ أنكأ 9 9 0 0

 2 0 هردقام ىف ةوحلا لففيا
 انآ اليمه ودم نمو

 0 نيحولا اهمالك ىلا اوعضأو
 ع : ا نطقلاو َفوصلازالزغتو

 6 3 > اعهنع ىنان زوجتلاةمدخيف

 )00001 قلع ىح مويا نالعشي
 هل ودق حارب 7 الك

 مم رد ين اهدنع



 اهم ةسرع . هتطبقف
 انا ريطاي فكو هل تلاق

 ارتاط مسن لم لك

 لع شيرلاب كافخيال ريلعلاو
 اللا_طاب ىلع كاو وعد ففاكف

 نيسبلا بارغ نم رف كاذل

 جت نه لقاعلا اذكهو

 الذل

 اهما قي اهوحري حاصف

 ات قات ملو يت يف لخدت

 ارتاز تسا دق رافل ىبا

 معو كشال راقثلاب مفلاو

 الو لو>ال ىديح كطيو

 نيم  ةامحللا -صاخو

 وحبو هفن صالخ . ىلع

 - ةءارقلا 5 ملين يعدألجر ةئامادمبنوثالثلاو ةيداملا

 لاحد ن.تنياد ؟ سانلا يف
 هبال ولا ىعدب نه

 هراهملا ىع دب ند ممعو

0_0 

00 

 اماعم الجحر ميم تيار

 ايليت ام ا

 ماع رامح 5 ناو

 ىدنع لاف فك هل | ولاق

 هءارقلا عمطخلا هتماغ

 الوقعملا ةميلعت لا 0

 اييطخ 31 ينتفع قو

 اناطاسلا هراخ تغلق

 تاع دلا كلم ا هل لاق :

 لالا
 هبا راو شرةلاباجدعقااو

 نحو اسنلا ْن 3 "3 “6

 ئط ديو

 املا ل ه>- وضرالا ق رذدق

 امهيلا ' نطش  هإو
 هى. حكه ناء-الاو هك ان

 5 2 العشا و ملعتلا

 .ىدنه شدعح لءاعصالا لذ | دنم

 هءارح 0 َعأَو دمو

 الوذلاو هحرسال نكي

 انلتما لم ل

 م داتولا قرذ هلل ضع اذام



 ِ 0 - يدم وك
 1 0 2 هيب ها

 : 3 900 1 3 ش 3-5 3

 و 0 707 0
 هعقولا 0-00 عاشو
 يعدب لاح رلا لك تدحارشل

 لاو انآ ونا المو
 ه.تشو ىعدأ نم لع مأق

 قدي رم دوهزتاب لاثو

 سرع نباو شافخلا ةياكح

 شافحلا لخعد سرع نب| ىلع
 آراف ءارغ قرح ماتقق

 انازيفلا هركي نمي ناكو

 هسنح نم ةعسلا ملف حام

 نيك فكو اذه مل لاق

 مدقلا نم ىل بدبح ىف
 اراف تسلأ لكلا هل :اولاق
 .الكاؤولاق ناريفلا نم تسل

 6-5 قحو الو لاؤ-

 اوف عوهلاقام اوأر
 اروطم ىلا نيمو دعو

0 

 0 1 قح برشا ةروزابىنمنمو ظ

 4 « نا ريفلا 5 سس صح نبا 5 شافخلا هئاملا دعل ل زونالثلا جا

 0 # رويطلاهركيزخا سرع نباعمو 9

0 

 000 طاف انس نم اهدح
 : م - شارفلا سرع نإإب زهق
 - د 0 هلع و

 ضوقغم . سعال

 ” مهلا نم ىدحوا نم قو
 0000 واط نم انا الك . لاق
 000 الإوأاقدست نأ ديال

 0907 قحنحأ اهورئاطل قا
 5 0 !وفع دق هنعو هليبس اولخ

 5 .ادويطلاءركي ن نس ىع نيا دع



 ل" ج ف اماذي رمل حا

 - 09 تك

 ١

 . هشاف عاض يذلا باطملا يف ةثأملا دهب نورشملاو ةغساتلا ل»

 ١١ ١) ظعاوملاو لاثمالايف (

 هسأف عاض باطخلا لحرلا

 اف ريب بالف لك و

 مورلا ضران لاق هتءوس

 الواي موللا كبوغد

 يساف .درب يتحار درو

 تاطاعا اعد هللا للسقف

 اسافلا اذه ف رعت له لاقو

 هفرغملا قح را م لاق

 بهذلا ن. هدناناف رهظا

 هضف نم هدباسأاف دعو

 سلط ناك امهنكح هارأ م

 ىءءاف اقخب سافلا 5 لاق

 1 اموي مطاب تاغتشاو

 نانلا نيب ةحارلا فرعال

 مودق الب ىشع قرأ 52-0

 يناعد 7-3 و قاحر لقأ

 يساشب نأ كوري نا اشاح

 تاحيسشلا نه ضخش هءاخو

 اساتلا هريشب دج مو

 هفصو كيدل نم ريخ اياو

 تلزم: قيطعاو تاامطا ءركيا

 هضرأمل اذ باطحلا هل لاق

 بذشحلا نم هدب ساف ىفؤا

 ارط ىتذاب سوقلا هذه دِدي



 ' | ىلا اموي تجرخ 1 يعارلا تنبىهو درك مأ
 كوأ يف اذ ناكخو ءرادلايف اهايدح تكحراو

 >7 1 طق هوحتشال بابيلا ءاوو اودمقأةلاقو
 : لا الا 12 -

 سرتحاو اب دسنم ا دقف سنع موق كلا ن ول آلا
 د ُْ قرنس ا راوحلا يف بئذلا ناكو لاق

 7 مهمأ باهذ تعب مهءاش

 ذا سيلا كيأر هل اول اوحتقا انأسينع موق لاقو
 0 0 انرفاح نكي ناف هضال مث رفالا انأ ريظأ
  الابحالاو ناوذالا م اياب للا ادذهعهاي حتش

 0 .كوروالخلا يفيرحي حارو 2 لعف مكب ئذلا اذه راتحاف

 .سرتفملا ناويحلا اذهرششنم 2 سرتلا سارتحالاب امن دقو
 انك رضي نبل هلق -ادكؤم نكي نأ نارتجالاو

 0 رو



 لاق ٍبئذدي مالاو 07

 ايرتسلا ىف امماطاي
 ىز# بذاي تن

 يناوسفلا تي ل
 يلقو يبا ىلع اوعدأ

 للا الآ هلإال موقاب
 نانو اذ ا مع

 رفاك ومدح نكي نمو
 هبا دهاشماف اموي كش نا
 ناطيشلا هياق غا زأ خدش

 هلاسش ههدنع هولثمو

 لسع ىف رناك نا هل لاق

 روفصع هنيع ىف ناكو

 ههجو الا ناطاسلا عفرف

 افته دق فتاهو اعد مث

 روف نع رئاطل هنأف

 هردصق ارو يغاطلانم اف

 هفاش ماركحص تايآ مناي

 الايعلا تلاكأ 0

 الذاض اهم تدز دق

 الامس تلم اق

 الاتش ا 1

 الال براي لوس

 «ناطاسلاو روةصعلاو لجرلا ةثاملا دع نورشعلاو ةعناسلا ل

 ءاوتسات لك نع رولا
 اناروام مث انيدل امو

 رفاو ئدفلا كف كلو
 ةناكملا ةدهأ ف اتدروأ
 ناطاسلا هرفكب يرد دقو

 ةلكسم ريمالل ىدبأ خبشلاو

 مك أ ىني يف يلديبلف
 روتس»  ىرين< بجخم

 هروص ىذال ءامسلا ىلا

 ىفتحاامدعب هو رهظا لاقو

 ريم 0 ددل# هلثمو

 ل ربا ن5 نبا نس نويل د ع
 انؤ دبا 1 3 - 7

1١ 1 
 جججاا>جر#77ح



 ىدمم بئذلا ةياكح
 يناوقتلا يف اهاف

 رادب امد ص دق

 نكل لخدي مارف

 ىدنع بئذلا بلجاأل

 وقلا 00 17 تذلاو

 اذه لك أ ن 0
 انو مالا تحاصق

 هنت بالاكلا اك 'ز

 هازإم - -

 ةرهتظهت © اتعاو

 الالح كولملا ىلا
 الام و تهز انصح

 ًالاحو توح افون

 الديدح - اهلاحأ

 الام لوخدلا ىأر

 لا فاض!
 لق ودب كلل
 ار ا تاعي



 ١1 ( ظعاوملاو لاثمالاىف )
 ا يئذلاو شطقالا تاكا ةياكح ةئاملادعب نو رمثملاو ع

 هروهشه هنود عمسأ

 ىنكطش اد ىديس هيل لاق
 اوفا نيب علطأ هركب

 نادوا ريغ وهز ومع ناكسم

 ىوعي هلاج بيدلاو ههرب
 بلحج 5 1 مح «بققاشغال

 ميالشي هبفيط نع بدلاو

 نادوا رييسع نع هفاش امل

 ىرأ# اح شطقالا بلكلاو

 اومطق لاق ىلا لوق قدص

 هروطشم هنادوا بلك ن-ء

 هوو سلا هءاكلا مادق

 ةروسكم ىدشو ناكس

 هروب 0 داعام

 هروحسملا هرامزلا ىز
 هروقلاق وف نيجرج هاداو
 هروبص .اهامعنو نادوال

 هروصحتم هتبقرو حور
 هروصتملا هوزفغلاب ناحرف

 هروسكف تناك او ْق

 هروتيااعا تدءص هدبإ



 هلو هن رالا داك 7
 1 يالا انولغايا و ةأطقلا نا.

 ادبأ م 8-من مو ١

 دايصأا نقأ موب تادو

 بور هلل برالا أجتلاف
 3201[ فسح

 ٌءاطقلا - أ

 ىرجام ه0 رو

 لور الا كبح موزلا ةئليفام
 ىفلا ءاخ ذا ردع: امنبو

 سانا هل ىف تقوق

 هيدهاشف

 ىساووأ عمي نإ كاخأ بدناف
 !رختنأاذتمهفاذارذحاو

 او ىذالاقاذ الو لك

 ما هبالك ةلونيو

 وردا يف لخدب نأ مادو

 1 :ش 0 مرا كل كإ

 : 5 7 حاشا



 مال مالم نم. تماس امل

 « فولملاو ةطقلاو رسنلا ةئاملادعب نورشفلاوةثلاثلا ال. .

 ءرجش !ىلعأب هع رسنلا
 ظس ولا ىدلاتكسمتءاردقو
 هطقلا كلت رسنلل تدعسف

 ريطلا د رذحا تلاقو

 هلئع هناف

 تضختلاب اواو

 هرجحشلا عاق ثحبلاب هبأرو

 ةبقل و

 ريب دنا اذ كاع هنرداغو ١

 رسدنلا طوره نم رذحا تلاقو
 َُك اراغص ىلع تبغ نا م هَ

 هجم 3 0 نأ دعو

 . ادبأ ماقأ شعلا ىف رسنلاو

 هراغص ادبأ رداغإ مو

 عوذلا ءادب لك اَمَغ يح

 هرطا لعمف ءوس نه اكلهو

 كلىثو نإ ماعلا نهرذحاف

 ةهبلسس 52 سلجم 1

 ال ٠ ) ظعاوملاو لامالايف (

 هعابجلا ةلمح نم وأ كدحو

 محرر م>راو لوقا امل غصاف

 هدول ف ديو امو

 ططقلا ن

 هطن 3 تتطلاَف كعب نم

 ريخلا دض قفولحلا ةنتف ن ش

 هيرب اعمق نأ ديرب

 ثريا قع هك 9 ىعدا

 ةروف ان ريغد هناابل
 ريزلا لزنم ىف تلزنو
 رِمَّدلا لمع فقل وان ةناف

 كرادىف رصتقاو ءاذارذحاف

 ةملا انكتس لل تحاو

 ادمرسمادفوللاو كاذك

 هراغالا نم نيلع افوذ

 عولطاا ىلا حورلا ثلامو

 ةريخب .ةحنن ياابن

 كلى ثمنا س اثلا نيب هف عاو

 همتعلا تلاخ هن دولا



 1 0 2 0-5 1 رك د 8

 5 د تف بوع ١ 325 سو
3-08 1 2 

 هن

 لج رلالوق ناحلملا عمسف
 انامل[ 15 - دش هم كفوا

 3 55 ىلع هيلا ى.كحرو

 مواسم ص خيش لاقف

 سحجلا هظ ق وف تنأ ب كرت
 ٍتوكرلا نم هنكمو لزتا

 بكر خيشلاو مالغلا لْزَف
 د27 تال ترم اذ دعو

 ىثعي مالفلا له ىدكك اي
 2 خخيشلا امل لاق

 هلاكملا مهب لز لو

 هرهظ ءارو هئبا فدراف

 هعاخ مهنامأ تأ ف

 نيك ار نيننالا اورظنو
 هوفنعو خيتلا أرك

 لاول ا ا 1 ال

 لوه اذ دعب صخش سمو

 مادقالا ىلع شحجلا ارو ىثع

 كلام اريخأ خييشلا هل لاق
 لعش امهم لعش ول هللاو

 اا علل راو

5 
007 

 0 9 هيا
 5 ارب ذب كت

 يي

 أ ل شور :

 ا

 نس

 7 نم . حملا
 مت مأ نيعلا يف ىمع اذه

50 3 0 35 013 3 

 1 1 مل ةلاح نع لست مو



 11 ( ظءاوملاو لاثمآلايف )

 اوبشن 'داهْجألاو مهلعفل .اوستك اوةؤرث اوباصأ اذ
 نهذلا ضاَوَدِب انيسأ اَولق .”رمفْلا عاودبر]و 31

 جلال هردخمو قف فاخ نم هراحتلا ف سكلا زرجحاتلاف

 #« راخخاو هنباو ناحطلا ةياكح ةئاملا دما نوريشعلاو ةيناثلا

 صرفلا نمةل> تزوتسا نيج صضقلا يف تي ارام نضع تن رق
 نيحجللب الا تتكت ةياكح  ىنيع روطسلا نيب تياعو

 نامزالا رباغ يف هنبا عم ناحط لجر نع ةياكح
 انعاش ًاريغص ناك هنبا امأ  اخهييناكم ناحطااكلَذَو

 تعال همسي 20 7 ددملا عييبل اموي ابهذ دق
 هعذربو ةحشنم الب ءهو 900 ينأاي هاطبرو

 دويقلا عضوم نم اطممص دوعب الحلا يف هالمحو

 «تحالاكس_ انبم اثم 'ةايضا0 ةشلا
 كتفي لع .نما اذ لاو . كش الإ لل نا لوأ
 زكصأ لهجبو راما نه رحأ اذه خيفلا نأ كشال



 00 3 5 يح يا لا ماو سرة دع
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 اه طم اذؤيملا) لنحت

 « يعدل اوبنال املا دعا نورشعلاو ةيداحلا 2

 يي لاوفالاب رفاس راحتلا يل نع ةءاكح

 هتحايس يف راطخالا مدعتقاو

 ادوعلا عاو هدنق عابو

 همظعلا ةدناملا ذنتلاو

 بالا دنع وهو موي تاذف
 ةورثلا كلت نيأ نم هل لاق
 ىدك اذو نأ تءلعامأ

 ىعل و ىنوق تارتنفبو

 الزن راحبلا يف كاذ دمبو
 ةيوفلا كلج هذيل تاق:

 كزن نو ياش أ كاذو
 حايرلاو جوملا طاحأ هب

 رجاتلا طاطخالا يف كزي محو

 هيج نيديلا رفص ادغ ىح

 هرؤزب هبيح هءاحو

 رقفلا اذه نأ نم هل لاق

 امومطأ حرطاو لس لاق

 عمست نظأام امالك عمسأو
 4 ال فراج ارح نءانلا لكو اذكحه كنا

 5 اهب 0 رغم تارعو
 7 يللي .ال يملا انج
 06 وييترا ةالاللو ةلامي

 86 0 هبوت لبو شرفلا ىفلاو
 يوتا ف 0 كلذو

 ” نت ا ةاجم نمد
 | فاي ىذالا اذه ىلع ودو

 0 هبيع نابو هلضف لازو
 ٠ 0 هرونو هخايصم اخ دقو

 هللا ناخ حاسب هل لاق
 ولم 3-5 راص مهدلاف

 7 عمطلاو هلهجح ءامر نما



 00 ثان ةسائئ بم تلم لاا

1 

 ١١ ( ظعاوملاو لاثمالايف.)

 < نيبحاصلا ةءاكح ةئاملا دعن نو رشعلا

 ابحطصانيبحاص نع ةياكح
 هعاضملاو ىأرلا ىف ادحنأ
 البف 'يش لك يف اقفثاو

 اليا هيخال ىرخي حارف
 هبيبح هشارف نم ماقف
 كبحاص ص خش لاقاذ نملاقو

 ىعادلا اذامو تئح ملو لاق

 يسك كاه ةحاحال ناك نا

 فوخلا ضان حامناك وأ

 كدحو ىل> كمون نه ناك 5

 نكي مكاذ لكالبهل لاق
 كتيار دق مانا يف كاذو

 كييف ماثملا ذه ىنحتزا

 يناتك يف ترطس امل رظناف

 لاخر ال تعم رشاو

 كعم ناك نم دما كاخأ ََك

 اسومونوع ىعذد ةدلب يف

 هعاتصلاو يجنلا يف اكرثشاَو
 الصتاو امهشيع الد بَعو

 ينل ارم نانا فاو
 ةلحو هيلع باللا قرطو

 هبط مرطخض٠ هدءاقو

 كب حاصو ىجدلا حج فكان
 عاتلاو لاّثنلا ىف تداخل

 وافل ند هكا 1
 قيس ىدنع كاهف أدعلا نم

 كدنع تيساهذخ يتبراح

 إب حلما تمار ةلعأو
 كتب كيلع قاض نزح نع

 كابضرت ةلاح ىثبا تئَحو

 با.حالاو باحصالاةصق نم
 كائمالا عم راسام روشنم



 اهانو ىعُر نا امل نننلبا

 ام«رذكلاو ريكلا ءامم  يفو
 درطشرءاا نمو ءاملا نع

 رشواداسفأضرالا قوفحارو
 ايبح مهب هولبضف
 لا هيدل ومي لزب مو

 امسلاب يرزتضرالان الاقك
 ءانس اولضف اهو:كاسو :

 اماقو ىرولا نيب ىعد م
 ءرارش نعول [

 قرف هركم نء ىوغ قح

 وكلا عاشو سانلا عزف

 انك نأ ىلع سانلا عمجأو

 هدو اذه نكي معل اولاق

 ىلع هل اوي نأ اوعرشو

 هرابعلا مسسهلع تيعصق
 حزتقأو ماقف ًاتيب حرتقا اولاق

. 

 هجر . هج

 ' مث ءاوح اوغ دقو

 000 .قيرح ءوأوش 2 بشو

2 0 



 ( ظعاوللاو لاثمالايف )

 ةسدرفلا ناةضرفلا
 رط وايت دلا يف كردنال سفنلاو

15 

 ةصغ اهزم رن نأ دوعن

 رطبلا بح اطاصخ نم ماد دأم

 1 هراحلاو رافلا ةباكح ةئاملادع ةرشع ةئماثلا 3

 رحبلا طش دنع تأر أراؤ

 بحت ةئيفس ىار ذم لاقو
 الع دق ًاثش دهاش اكو

 ةحانلا فوفو
 واحلا نم فلا لع تاغ
 ائفس لهح مظع نم اهم

 ةحوتفم هد 5 دموي

 اهفاذو هسار اهمف لخدأ

 هراحلا يذ هيلع تلفشاو

 نيم ريغ ةياكح ىذو

 ةب رحتلا لضف ناك ءيش ل 8

 ذخماو هعمتسا يناثلا لثلاو

 يرجو ؛وطخلا لدعم سا

 بش ند هيلع كلت ةئادم

 اليخ وا ةش هياع لاق

 هحاللابملا لئاسم يف 1

 راحملا قدا تح رد دق

 اتحتماو ينأ لب قدصي و

 ةحيلم اهءلصو اهقلخ يف

 اهتقول 0 تقبطف
 هراسخلا كلهم يف ىوه مث

 نيئش اطاثءا نم مت

 هيشلا كأ 0

 ذحأ هله انش ذخا 3

 اهقا دشأ



1١1 

 0 7 را هين ع ةئاملا دعب ةرشع ةعبالا

 : ظقاويلا ن وعلا (

 هلكند ر ويطلا ىىعس ريط

 ىاص ريمي امون. مم دق

 ءاملا قوف ناتيحلا ترمو

 أ اذا ناك هال

 هسءقل :لكأ لبتيال ناكو
 ىعس ماق عوجلا هاتا ذمو
 هءابلش ةفد_ص هتاباتك

 ىلثه اهيف عمطي هيايلش
 ىلعلبلا م1 لك اي نم.:ىتم

 ةريغنص ةكحوس تنا 2:

 اهرطاخ .نربجا لضفتال

 اكبمسلا ناب لاخلا قفتاو
 هعوج دار دامدلا رئاطلاو-

 ا 3 عع ةاىلاو

 هلواذ ىعضاكاءالادضف

 فارطالا ىلع طشلاب راسو

 ءاتعاب سل اهاروهو

 اناعوج اهتقو يف نكي ملو
 ة.كحملاب هتشرع ًائادو

 ىعري حبلملا رهنال حارو
 هيافكلا كب ىيااط لاق

 ١ ليل نود ضاسلا لك ايو

 ةريقح هءق كلت لاقف

 '01/ ايطاب ىلا ذمو

 اكرت هايملا هجو اهقو ىف
 هعوجم ىذالامظع نء لقو

 اعاقفلاو شاشحخلا لكأي نا

 ب با دا



 اةسيستاجسمكلم 6 داع اد

3 
1 

ْ 
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 لهب ال ةفخم ىنتشنيو
 تنام فكراغصلاىلا رظناو

 لاتقلا فو برحلايف كاذك
 نوبعال نسفللا ناب رعأو

 ةايحلا ىلع ساناا ص رحاو

 تتم لاخرلا نتا

 يلا. حايصي اوكشي مف

 ةيربلا قاخ نما, لوبقي
 برعلاخيشايإ ذاتسااب تناو

 ثوغربلا ىذا نم يفيفعابو
 كبانام هتحوز هل ِتلاق

 ديلاب نيعيصالا نيب 5
 تاجخ ساجتخمب

 ددعلا ريثك سانلا يف كلكم

 لسكلأ بح مهبأ دو مهعبط نم

 لئاز ريغص ضراع يأ قف

 امفتعلا عفدي مظعلا نا

 م ل

 ١ ( ظعاوملاو لائمالايف )

 لجعلاب لضفت خيشلا اهسأاي

 تتافو اهباش ترداغو

 لاب الاو ناينثلا "لدم
 نوناا بعصتت اهدنعو

 تامملا ىلا ارمتع مهرقا

 ه« ثوغربلاو لجرلا ةءاكح ةئاملا دعن ةرشعةسداسلا 3

 ثورية شرخ ف
 يلا وملا ديس ىدانتي وهو

 ةيلباا هذه عفرا كنوعب
 بنار دن دا ايام خب

 قيغم نكو بركلا ىنع ذ
 كياساان تو رلائذ نمو
 دأب - تعتزل ل < دقللاو
 بئاخ م-ظنلا هللاو كلا

 دلب نواح لك ىف

 لستاذإ مهقالخا نع كيبنا

 .هىملو لك هفي رت ق دوري

 يل لمح .منملا



 هنسيف وهو توملا هانت خيش

 هدلباسعت نم ماق ءآر نمو

 اح: مالع تومان لاقو

 نيموب ىنتيقبا ولرضام

 انربخأام لبق نم مل توماي
 0 يخأ اي الياف ربصا

 يناف ريكلا عنيشلا اب 15

 كنا دق مويلا ىنا معز

 تصمد اماع نيغشسا ش هدا 1

 ل
 فلا. كاتاو ارد ىغست

 ةوجلا دتؤو فعضلاو بقشل#

 هن ف كك نع لوم

 هزيسطا كلك نيكس 3 مالع-

 كنارقا تفع ربقلا ةملظ ىف

 8 دك مكردان "يعيب

 كر :اهبف رمع ىذلا نا

 اناا يذلا بقشلاك وه لي

 هركش ىد ليحرلا ةركب ينع

 أرد ار هلقع ءااروف راطو

 0 0 0 د
 3 3 0 يلا قوف ةفرغو
 ٠ كلفغأام ا توملا هل لاق

  نافكآلاةلحيف جرداو مق مق

 كتئح ربص ريغ نم ىتاو

 00١ نقلا قيضو مضملا ةلقو
 - هعطقناو اص دق عرزلاو

 رك قوي ةرمصف وجر فو

 ”كناريج ى رثلاتحب مهنالاو

 7 ةيصولاب . جتحم نكت الو



 اقيزع اهم 2 لامو

 اركش ميل لسا نه تباظ
 ركش مثالا لصالا يف سيو

 رصن لوهحو يند نمو
 رضن ىندلا عبطلا يف سيلو

١ 

 اهيرلا لبو همه شفو

 ىذلابو

١ 

 4 تولملاو خيشلا ةئاملا كعب ةرشع ةييما 0

 هلها يف حيصم ءىرما لك

 هنح صخش ناك نم لقفاعو

 ابيشملا غلب نأ اهضاال

 هرم ن٠ تضم.ةحل لك ذا

 بشنو لام ه.ننغإ نكح و
 هورج الوال لاو

 هدنسقم هدددع مان آلا لك

 ماعلا عبط رو رسال اهئاو
 هءاكح مك] مهنع تقس دق

 هلت كارش ند ىتدا توللاو

 ةتنع نفت ماذام الثع

 ابرق هتوع موب ناكو

 هريقو هددحاب .هركذت

 بدنا الو رزو ه-ةرالو

 هو الو 32 تانشنلال

 ةدي ملا اهتحورب اهم مل

 مئاد شيع لوط نوبلطي ذا



 اتيحا ىذلا ىدهت نإ كنإ

 0 طقلاو ىن رالاو 8 نا ةئاملا لىلعت ١ ةرشع ةعلارلا 0

 نكسدق س ىع نبا نع ةباكح

 بفرالا بايغ يف كاذ: ناكو

 سرع نبا أر ٠ءوجريفو
 تالجفأ اذ نمو تن رم لاقت

 ىلاوت الب جرخاو الحاع مق

 يلزءءاذه ناش ع نبا لاق

 اعازنسلا ىتتبت نأ امناو
 مارا كلم ايعأ نه

 ارادوأ نس تلف ناك نا

 اعزو هس نم حارو

 ةداعلا نأ بنرالا هل لاق

 عضولاب اركجام ىبا ناك
 ةمصاخم هذه سرع نبا لاك

 رونس ىبا ي ذاقلل بهذي

 همك |[هلصفي هاف

 محا يف غلاب طق دنعو

 ايزق لاق راوئسلا امطو

 ايرقو هلمال  الا_ماف

 2. يب نا  ظازرير يي لا ثيل لل ا
 هل 10 دهرا 7

 داق 50 (لفقاوبلا نويملا» 0000

 اتمعأ نإتأندل لقو

 اك و ريخص نر تدب يف

 بنع نم ةلكأ و>ريحارذم

 قمركلاق وف فيطللا هتبب ىف

 كلصوا دق يتكلم ىلانمو

 ناريسفلا ةيصع نزيخ ال

 .لوالا ليزناتدع ضرالاو

 0 ةظا وأ تنهلاو نت رملاق

 ,ماودلا ىلع سبل اهكاف

 اراد ةيلع رهدلا ائرف

2 

 "اا اوفو
 :هداقتسم عرشلا موسر ن

 0 را ىل تلا ن 34

 ةك احلا ىلا لصفلا يف جاتحم

 يحن ملعن امهعغ يلحس

 .مكحلا 11 مطق نا

 ًاهذ ىعمس رهدلا اعاق

 امطعععطلا | | 1 061 0 "هيل 1 لغب امهيلع وهو

76 1 

1 0 7 3 ١ , 



 تحي د

0 أ
 هر ل 

 هكدنضيه ليورض ا ينل ان يي ني ل ل ب

 لغاا اذه يعادلا ببدلاو

 ىرجام ىبحاصاي لست الف
 د قطأ 1 راصت 4

 مكه ريا سصمالا ةياهم

 9 وطا ُّق اغلا 30

 7 امم 1 0
 هفط مهنم ناديملا لذدوب

 امهضعن نع ناملا لصفاف

 احيصأ مث ناديملا ىلع ان
 حاصال يعس ند ءارد ريا

 روسنلا تركح ءاقسااو

 مأسرتخلا عم نءطلا عقوو

 جاربالا ايد تحصاو

 عبتب قحا قحلا امكل

 5 كاذ روسنلا حاص

 أاعوسإ نأ اعماط يدا مهالا

 ووسنلا نم تناك انِإَو
 قيمت تحن تام بلك ةمر

 ىرجحدقروسنلانيب امد رح

 اليوطت انهخرشل درأ و
 م.طات لك ليوطتلا نم اذك

 اكلم تينا دك
 ءامدلاب ءايصألا ترداو

 نانيدلا قف ناك
 ارهظو انيتاع

 هفأرلا دوستلاب مست :ذخأو
 اي ىف توكسلا امزتلاو

 احاططاو ةنده نيمزتام

 حمذلا دعب عيطقتلا هؤازح

 وك دحأو مم راطو

 هتوسق نم لظلا يف مهتوسق

 ماما 'ىلع كفسلاو كتفلاو

 جاجدلاو

 اشيج لو

 رولا .تفحَو

 عمتس ريد>لوقلايف قدصلاو

 ه.طخلا هكيش لنا وهو



 تار وربلا»> 01

 مأرملا ئ مع دا دق حمقلاو

 لوي كا اذ دس نواز

 يللاولا يناوعء هم تلخدو

 طمس اااه كعل رّمفلا هانا دمو

 ىحر ىذلا لاخلا هءاخ

 حايرللا ىف تيارخلا ءءانو

 بهاذ يبا كثلاغلا حرتفاف

 | لل الاك نآوشالا ىف راصو

 الحرو هتمدخ ىف حارو

 لوصخلاب يدنطلا نر

 لاومالا ع ريغ ارب سو

 اطل ام هب ىفنلا متنقأ و

 حاورلا ىلا لياسعلا قتل م

 "د لب مول! انهن

 ال ومأملاو ف ىَظ تعرض

 الاط وم تنااام هب نلطعأو

 هريح هيف سبل دعس ناذه

  مامّاو رونلا ةثاملا دمن ةرشع ةثلاثلا

 ريطلا ىف ىغولا ران تلعتشا

 ماما اذ بايسا نكن و

 رشلا سلجحو ريخلا ناكم

 ماسأا نم.الواطقلا نم

 دهيفل يشل

 000 ا ذأ 10| 121 <02 1 10 2 1 12 121 1 ل ب

 ٠ ميا , يوب



 راعنشالا ياعم اوعمتساف

 دمهاز دلع نا امئاو

 هيؤرلا حبق بهار لكحو

 550 ( ظعاوملاو لاثمالا ف )

 رافلا صوصخم سيل دصقلاو
 دباع لكو واي هسفنب
 هيحالا ليم دوماج كاذف

 « ىنت ام نسحأ ةئأملا دعب ةرشع ةيناثلا

 ا 1 نودع

 دينشا دالأب ف تعهتم دقو

 هدد ماقأ دنطا يف ناك دق

 نا 0 0 نوع أ

 ك4عم كلوا ءاحو ةبحاص

 ع

 م نسحب هبضرا حاشي
 .ادبأ مايقلا ىلع ىون دقو
 ىنخا اذه ءاح موب تاذف

 بغرت اذام ىدتطا هل لاق

 كح ىلع يناطلس ناف
 الاح ىنم طمت انالمث بلطاف

 «دامسلا ىرآ أش ر) ل
 ينغلاو الإ ءاحرلا مهام

 هاب ةاصخ موف رحسلاو

 ةمادملا ماهم لوبرمشيو

 شارفلاو حابطلا مهمو

 انامرلاو حافلا سرغيو

 ىدنقر.سلصالا يفد سما نع

 م البق مع ناكو

 يف -غإ 8 نسحب وهو
 هعبراك هتمدخ يف راصو

 هضمخامم تاريا نكلخمو

 أديءرس نامزلا لوط هِلَخ عم
 ينم انثال# بلطاو م 5 لاقو

 بلطأ .ةاحتلاو رارفلا# لاق
 امح ىدو نبااي قارفالو

 الغ نكاضاو ىلا جراو
 هدايزال هوجرا ىذلا اذه
 انس انص ىدنطا ىلع قب



: 

 يفأت الب شحبللا طرف
 هسم الإ نوكحيال توملاف

 ( ظفاولانويعلا )

 ىنع ماركا نبااي مق لاقو
 007 ةاتح نم ربخ- تولاو

 : #0 هسفنب فكتمملا رافلا ةئاملا دعب ةرسثع ةيداحلا :

 انك اول رانقلا هيدعب
 هةيهلاو ناريفلا كرو
 دهازلاك هندح و يف شاعو

 هَموأول ءذسعو. البفكو

 انيس هنولخ قف رادو

 هعام تابقا موي تاذف

 فكما نيدملادتعاواخدو

 هقدصو ةصرق هولأسو
 يتأنا يسب ءانأ اي لاقو

 لون قم ةدكتلا اواي
 اياوصلا اوعساف باوصلا اذه

 قتك !نيجلا,تايزلا نزخييف
 هينلا وفصب امدلا رداغو
 ىدتمم لكو طقلا نمأو

 همزعي راف لك نع ينغ يفو
 انما اذفلا نع ارتتسم
 هعاقلاطسو ناريفلا ارقف نه

 35 ىضادم لو اذاوهو
 هقدصأم مه رَمذ اوكنش مش

 ىنتغم دابعلا بر نم رئدلاب
 الذلا لان قاخا لهدي نم

 ابابا در لوقلا دعب ماقو



 يف مشو

 ناس ا ينج نش ل سن في ا يس ا ا ل
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 0 ىلعأب طن د>اوق

 رخ الادعب ١'ضرالا قوفمانو

 اذا هنأ بدلا اذه عبطو
 هنارو ند مانا حار ًَ

 مسجل اد

 َر ١" حورلا ن هدف ١3

 ىلو دف و 0

 بدلا نا بحاصلا هل لاق
 نسخ دو

 اتحلفأ دقو ”تلتجلا كنآو ٠١
 كنذأ يف هلاق اذ امو ىرت

 يوعوكورلخ |

 سف ادو ىلع و الك دخو

 ةئاملا دعب ةرشاعلا

 الخلا يف ىمو ش>ج هلخبش
 يعرب ىت> ضورلا يف هقلطأ

 اصقو هب شحجلا حرشناف

 بدي هب شحجلا امنبو

 ينمي حارف . خلا هتاع
 ودعلا لاقدو شدجلا هللاق

 ذآ لأ

 هرسشتنم ابهعو رف تيكشو

 رخأت هموت 2 3 مو

 ىذأ هب طح مل ايم دهاش

 هلاضعأ يف ثلا لك حب
 اسفنلاو اعم سحلا م

 رفو هع حارو هرداغ

 الزيف هنحاص ىلع ىدان

 ينأي نيتيملا 3 لكل

 | دق عورشملا كلذ 2

 كيدي ىف المن أ ك1
 ليحتسم يلا دلج كذخأ

 يخأاي كاذ ليقاتيم هحرطاف
 سرتةمنا ويح يف نموطتال

 « هرامحو خيشلا يف

 لجناو لج ضور ىلع هب

 ىعرملا ذيذلو شدشحلا نم

 اصفر دق هلجرب اوطا يفو

 بديفايفلا ناغب نم ءاح ذأ

 يثحجاي انيزجأو مق لاقو
 3 كعم هلق هقلب ند
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 يدفع هنت راطأ اما

 عامج الاب ناحلا فرالاو

 لقاع ريسمأ لك اذكهو

 ( ظقاويلانويملا )

 . مدقتاب اءيمح موقلا لغشيو

 4 نييحاصلاو بدلا ةثاملا دعب ةعساتلا

 ني« نود تيور ةياكح

 ارف زاجل ايف ٌصخشل احار

 يح وهو بدلا دل هاعاب

 اعنصىدو نيايف5و رظنا
 الوأ هاطب رب اللا افضاو

 ريدلل ىلع اه امنبو
 ةرومم نم تاكل جعزتاف

 امهب يطإ فال نم نكل

 نفح يف ليفاهاكح نمح
 ارتغا حالملا مهاردلابو

 ىخأاي كردن اذ فكو

 * يف ببال 0
 هللا يف هايصا خف دبق يف

 زيبك ىفا بد نع نابذا

 هروض> يف توملاب انمأو

 5 سس ارصدتتتل تثني ا يب تي بيبي جيبي بت 2-0 و تأ 8 0  سوزسيرو هي

 ١ ب وي نجت 1 3 م

 اما ١ / دكر يل لا 0” 4 اء رو.“ مأابأو 2 16

 ٠ أ 8 5 1
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 تو

 ادب
 0 كح
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 0 رمغا ا لاقو

 الا 1 2 ف

 6 ينذأ من

 لزنملا نع ةمونلا تءاحو

 اهداز ءامسأ ىلا تعفرو

 انكشفت م لبلبلا امل لاق

 كادعأ نم رسفلا تماع امأ

 اين نولتف ف ىماظنال

 ةحيصتلاو ةع ملا 22

 :ط هيشوافصو هجولاحابق كلت

 ىلثم لاما يف نأ
 هو الام نولك ال: اذ

 . تحانو اه>ارفأ ىلع نوح

 انناو طوق تريظاو

 انيك مو نيح ونس و

 ياش دنع نيركذ |

 اذكنلا انه كا يتلا تن

 هفلظ 7 نع ثحاف

 اعريش لاتقل اًموي عبشلا

 فاول ةنسق اولخ لآ
 مزاللا لم ليفلا صدصخو

 بدلا دعا دق مودحوللو

 ادنعأ دق رورغال درقلاو

 ىنثتسا اذن متنؤالا كالذك“

 اوتثتيتال .لايشالا وبأ لاق

 اعلطو هد لاح و

 فراعملاو موللا بسحب

 مزاوالاوبرحلا تآودأ نم

 تلمثلا صخ ريبدتلابو اذك

 ادرط 2 راخلا يفوعو

 نيايجلاب فتم هنال

 نصت ايت لب ا



 ( ظفاولان وعلا ) الا

 « رسنلا عم تحلطصا ةمورلا ةئاملا دمب ةعباسلا

 اَجاملا انيف تدروأ ةباكح
 ةلبألا يقل 12و
 اوس خخ ةيوللا هل ح5

 خاخرلاو روسنلا هم ساي

 2 نارام الل لاق
 ا ا

 اطخسلا انف تكعرط نم ناف

 نوكلم نا نيقللاو

 ىيريجأو ىوق اَظ لاق

 ناسح ةَقاَذ فارظ تلاق

 الف فدولاب نفذ ىعاهو
 هيصولأ 2 كلا حارو

 اداطصا انهمولاو رسفلا يف

 ةنابحلا | 0 0

 ادع طق توملا نيور امو

 نيهاكا نيسعلا ةفرط :

 رض ادبا نا 1

 الجأ كيلا 5 عطش

 ديقيشب/ دو نستفيد نا رشح ع فب
 1 1 ١

 أ ا”710101 ]| ]| 000001 ا

017 20 

210077 



 0١ » يا ةييب زيت يسعنا تتفق. نين 4 2 اي

  ههسةدحبحسه ؛غ . جسم

000 

 تناول نيل ضرالا تناكو
 نال 0 رغنا تالجملاو

 0 هبأر لضو

 5 اسأيو ضرالاب حاصق

 مش هسفشو اسدلا نعل لب

 ف يطا اي دينتف و

 قدا الفإ| وح نم هادان

 عمش اف ةاحناا غب نا لاقو

 هتلاصدا ىلا رظناف عناماذ

 الل> ولا اهنع ضن تالاجهلاو

 علطت ترك ذام تلمف ناف

 قاولا رولا اذه دنا

 هبرعلاو اعم ليخلاب راسو
 اتمام دس تفتاطإ ١ ل

 ك.ءطمرايدلا ينهذخ يهسلاو .

 "ازعل "ينل ا نفل
 / . تا

 تار ماظعلا ثيراحلابو

 نييعد ند قاودلا ري مو

 باذعلا ن٠ ةعطق قاذو

 اطخ أ اناوصلاق ىرد امو

 مظك امو هظيغ حابأ دقو

 ي

 داهحالاو يملا هوعدب

 عدتم كنم دكلا نودنوعاف

 هتلازا يف دوهجملا لذبا مث
 ةلحرلا > ل. ظاروهظنعو

 عقنيال اعدلاف دامحا نود

 قالطن | هءاح دق دعا نم

 هيدا مادا جا دكت دم لاو
 احر نأ 3 اثيدح عمسأ

 حاجالابو رصنلاب زوفن
 كعم يسأ انأ عست نادبعاي

 ( لاثمالاف ه م )



 ٠٠١ ) ظقاولان وسلا (

 « هلايخعبلا وفدغلا كر ىذلا تاك ااةءاكح ةئامادس ةسماخلا)

 ل 3

 قعر قاراربلا لان

 حبسإ راصو ءاملا لزو

 هلابخ ل همم اند ذمو

 يناخلا وهو لاخلا عبتاو
 جوملا راثو رهللا ريكف

 ةاحالاو عوحرال رطضاو

 ع هرورغ ند دادزاو

 ريثك ىرؤلانيب ة4يمبمو

: 0 #2 

 افوهلم هعوج نم ءءاش

 حبني بالكلا ىلع ىوطا يفو

 هلا النهج فغرلا كرتف
 0 اء اط

 جوزلا ىثالت بلكلادي نو

 ةايحلا بلط يف ةبب
 الايخلا الو نيعلا لصحال

 رورغلا ةشملا يف 2 5

 نال مرك الو ماثلا بعال

 اس ةلح ولا حر 1 هنن رع ةلح وملا - ىيرملا ةثاملا دعل ةسداسلا

 هبرع ىذ لجرنع ةياكح
 ريم كلاب نيكسملا اهلمح

 08 ارم طف لان ام

 ريدغلا بناح يمس راسو

0 
1 

 ا كح

 11 ف
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 هاذا نم تا او

0 
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 اورو اعل" نيت زال

 مهالب لمتحاف اوعوجم ناو

 » سمشل 0 .عدافضلا ف ةناملا كعب .ةعبارلا 0

 0 هم ناِمقل نع تعمس

 تلاف امو. سمهلا نا لاقو
 عدافضلا اط وكشت تو

 بكلهأ كوج ورام وأ الا
 اسوعش ىدلت نا نم ديدال

 هدجيحو انلا وج يف كنا

 ىحال يطظالاف اذه 3

 ارامألا و رحبلا نيفشش

 رده ال مهللا كلعسأ

 احوز“ نا ملاظلاك سحشلاف

 اهي ددقف هآور ىلا دي

 تلامجاوزلا بح ىلأ ىف

 علصت دعب فن5 لوقت هو
 كلعب كنم وما يف اند مث

 اسوفاحلاو عدفضلا قرحو

 هديعب انضرا راح نعو
 افلأ نينو انك
 ارابنلاو لالا نيف رحم 7

 رع تالا ثنا
 احرخخاو 42. -انلآ عسا



 00--ا

 لمارت فاخا# اذادعو

 ٍكوضفَت اه-ارب تحرذ دق

 امني عنام ع نم هنجمل او

 000 ل ذلا و ذفتقلاو تاعثلا املا كعب ةعااعلا ٍِ

 مون تاذ نلعتلا دقر دق

 ىركلايفوهودايضلا هب ص

 همدق لزو رولا ىل م ١

 اع راسيل رخملا ىلأ يح

 لأ تايذلا نم ءءاش

 سلاباذع كتي اذ 07
 رهظلا دب ذفنقلا هءاشخ

 غمد ايلئيع ب 0

 اكد بايذلا ىقنأ هل لاق

 هليبيس يحخأ اي كرت هل لاق

 هريدي“ ءىحي ةن درط اذا

 فلك اذِح -ه

 يك يق عمم هب اذ

 ؟

 0 دب هتافجأ تقرغتساو

 - همدضرالايف لين لزي لو

 احيرج 4 قلتسساو مانو

 0 و 0 نحال تنفي

 2 نع 6 دفنتلل لاقو

 ' هلي ىذ بابذلا ةادقلا

 2: 0000 تى ءرشلدزب

 | هي طق قاذام زاط.ن

 يأ حارجملا كلت نم 39

 0 اهءارو تجحرؤو

 ل ا اهدسمب ليذ لكو
 : 0 دحاولا ىلا مكحاو , ةسايق وا ىلا رظناف

2 
 كس
0 

 00 نك

 ركل للا 1 اد

 ٌّس

 . اول



 ١١ ( افعاوملاو لاثمالا ىف )

 ماد كلان 1 درو

 فلاتا" نت كانو

 مكحأ وهف دايتعالاب مكحاو '

 اك ىلع لسا طارو

 نقي ريغدملا عم [دلغ قح
 هيلا لبصت ملل "يش لك يف

 معمم 4 ءم قم لك ذا

 هي ل 0 وسّؤرلات اذ ىمذالا ىف ةثاملا دعب ةيناثلا

 ريفس لجحر نع ةردان

 مجعلا هاش دنع تنك لاقو

 انساطلاس يف تحدم هدنعو

 هلؤذلا دايبتمم لق

 سسوسإ ان ةدحو لب
 سلجم ا يف ثدح يندرف

 لاير هل” ريما
 سر هاك اذ انكامو

 يع ريش ان تقدص تلق

 نعم دك ًارام ثيدح عمساو

 لبا نطب نم ىلع رخدق
 هتاط نم تجرح ضار |!

 ىداوج ىلع ابراه تححر لب

 مالا رثن ناطا رد

 اند ند هميظعت يف تدزو

 نمور ادب 1 عيكس راكم

 ساجاوقرطأريفس اي لاقو
 ءلاطبألا ءدشعت ميلقأ
 سؤيلا هنود نم ا

 .ينطن ال يدها ىلا اب را

 7 فاأ ت تحن مسج وا

 لعءتشاوافوذ ىروفاط باش

 هقاط اهياع يسفن دج يلف

 ىداؤف نع ينعلا قحارو

 انهن ينيعب :ثققحم فو
 .ناةئسال همست اهقانعا
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 ا ” |( لة رئلاتاوذ نمض . .ناذ اليل1سخدأ فرن
 '00] سا رتحالاف ولو لاق .فرمت نورقلا نا هل اولق

 <« منملابحاص ةثالا ذ

 مصأ اذهعم وهو نينذأ وذ مص هل لجر نع ةياكح
 ناسالاو نيديلاو للقلاب نانوالا ةدابع هدسإ

 نيلحت هلجر تحن حيذي نيموي وأ سم موي لك ىف
 ارض طق هيه نكح ملو ارط هيلع لاما قفنيو

 000 ارق نم طحماو الاومالا ذا هلغا ىح
 هدئاملكل عوج نم قاتشاو هدئاف هنمسبا 3|[ 21 د

 نيفصن هقول هقشو نيبلاماسحمي هيلع ماق

 بهذلا نم هفوح وشث> نابو بهذ دق هنعو ع حاطق

 0000 لا قحروأ ايضا ..الاقو هبام ميسي م
 يعاسص ىتماب ىذالابو مارك الاب كلستال كارا

 ىنم عمساف عمسال لم ناو هيوم يعاب لحراف كنود

 سحتلاهجو سلال حرلك 2سنحرش سانجالا يفكسنج
 هدب قوفامع تناكاذاالا هدلو ىف ولو ريا لمْضإل

 ك0 للا

 ظ « دومتلا ةثاملا دعب ةيداملا

 لحرو ىلو مث هافل فاخ لجلا أر الخلا يف صخش لوأ



 ١ يي ا جار ا ”

 :اءمجم© تقاخن دق يفا 1 لاقو

 :انفقدل ظيأفلا بدلا يان نكلو '

 هسف حدي بدلا ءاحو حارو
 مق وهو ىنثلا ليفلا لكس دم

 امناص 0 0 ناري لاقو '

 2 اقبال للا يراد

 6 همج يف ىأر كو ْ

 موني رطخم لابشالا وبأ ماقف

 هؤام بيعلا نم جرخ ءرما لكلا

 و25 02[«[52 02 2 5 ة ة و ة 5ة ة ة ة ة 0 ة 10 ة ة ة ة ة ة ة زي ية ةيةياياااا

 95 ( ظغاوملاو:لاثمالاف )

 هرتسأ ودجر يف انييعرأ مو

 ةردش دن زراب >يش و ضي نع

 هرداف  لسفإل تملا لك بيسايو

 هريس ماوسقلا لب 8 "مو

 هركشل موش نأ انلع ضرفو

 هرش 0 ىّشأ اسعر أ مو

 مر لي مدس ا
 - هريغ ميج يف يملا لك دهاشو

 هرك ذل. ىركف راج امالك. لاقو
 هرهد لع نمو هنم 2

 هروط ف اخ نه سفنلاب ويع نيعو

 ى ب رآلانأذا ن وُمْستلاَو ةَمَساَبلا 7 54

 بسلا 2 ل

 نا علنا ل

14 2 0 2 

 هدعاعت 2 ًُ

 لازغ الو رون ىتب امو .

 نسلم نال

 نوَرَقلا ئَوذئمناؤيح نع

 ٌنودغ اك ةباغاا ىف راسو

 أدب اىراوج ىف نط َىعر
 ىداول |١ اذه ناكش تع رهف

 لاحأ الو ال جان الو

 ١١ سمشلا يف ةلابخع أر دقو
 + .ناواضح . تدبلا ىف نمل كاقن



 0 _.(قاويلا نويل 3 ١

 3 0 داتا 1 ناوسلاو ةعباسلا ف

 حدملا فهحاصفلا د تنك

 ين-أو ةاشولا رور:نم 3 مو

 هب اهو تاتكلا اذه ام نولوس

 نكن مل ةغالبلا نأ اومعز دقو

 ئىلغالاو درولاب دخلا نول هيشتو
 ايلمثو. بازغلا نأ: اوملع امو
 ةلاجحتم عم 5-0 رارص ىلوقو

 ارداشت ريغص شحج ف ناصلو

 اهتيار :شوحخولا نوعاط ةصقو
 ارعاس لوقلاب تنك .نا اًئراقاف

 ةنج كب اما ىردن تح

 هاج ةققحلا ين-الإ تنآ اف

 د دفا و اماسق تدهاضو

 ١ رتتلاو نقملا ىف لبق ام عبتل
 3 حبق يف ماهل الل ضلك

  عرلاو دقلا يف لبق امم ناحأب
 35 حيصلاب حالنا هجولا رون لياغو
 . 7 حصنلا هيعادو ةيف ىهنا ثيدح

 7 جيرلاب بهذي طيرفتلا هب ىدصقف
 7١١ ملفلا ينب يف هدهاش مك كلذف

 00 يعرج تمنوا! اهم نمو ارك

 حبتلاك ضرعتلاف انك ود مو

 حاصلا ىلع كيف برا بح حجر

 -حرطلا ىوس ىفَتلق مالكل امو

 0 0 4 50 ةنماثلا ©

 ءدنح قذقلا سلا عج دقا
 هقلخ ءاس مكتم نع مه لاقو
 .. هب حييلف هياش اسعءرب نمو

 دحاودس ادحاوىلاوفرتعاالا

 هصقو مثالا درقلا هردامف

0 

 .هرعش رافض يفاح دم ينطاو



 ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 هيمرود آ

 هلامح يف ريسالا فاش ١ تافالجلا رافو ههرب

 هلاحو توملا نم لمآ تافل طباو ءارامل

 هئمرود

 مرافع مرافع هل لاق .كابشلا طسو أرامل

 متاغ نبااي الزعابي كامرإ نيم ىر لهاي
 هئمرود

 يلابح. كين شرقأ -ناناغ طق انآ هلا لإ

51/ 

 . يلابس ام ططقلا نع ناطوالا شخاهدعبو

 هنمرود

 هليوط دياحت وباب بابحالا زعاي رافاي
 هليمح اياهم لمحعاو بايلا حتفاو كر شلا كف

 موو

 عفانم هلا يفام - رادغب ةل_.حهل لاق

 عياش سانلايفو ىشام راس لثم انءمس انحإ
 هنهمرود

 هديدح نمقرمديريو سافلاخبطي نم نيكسم
 هديزبال نه ذيروو 2 ساناابحصإ نم ناكسم



 ( ظقاولا نويعلا ) نما

 « ةأرما تبلق ىتلا ةطقلا ىف نومستلاو ةسماملا

 يئنكميام ىد هصقلا ىز
 هتب اوجح هطق هل ناك

 اهمعطي اف هبح. نم

 ا يلاطه ب براي لاق
 هيسومات باح قوسلا حار

 ىشعَتي باح برغملا دعب

 اوشعتي هرفسلا ىلع اه
 لكاتب ىللا تسلا ىد تطن

 هلك ا اهدس اهقاث ا

 هلق اهطخخسا براي لاق

 ىئرطلا عييو لجار نع

 ىتك ىثع ناكام حرطم

 ىشركلا مو يئاضلا سور

 ىثبلا ناوسن نم هيراح

 شرق نيفاأ ىو هيراج
 ' و الام ترعملا لق

 ىثحلا عرقلاب اهايو
 ىثع هب عاقلا يف رافواالا

 ىو يملأ رافلا د تكسم

 ىشهم رام هدآخح يح

 ' ىثهاحي ام ىششهف يالاد

 «رافلاو طقلا ىف نومستلاو ةسداسلا

 هياكح رافقلاو طقلل

 ةياردلا. لهاا نساناب
 ىوتق نم اهفلو
 يثوعمست مكضرع ىف

 هلم رود

 دايص خف يف احن
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 ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 هئمرود

 هماركحلا الو هلال تون نمعزج كل.مهاح

 هماهجلا هبش يلاع توكتمضرالاينودماح

 هنمرود

 هن بمن اومدشاو هيرو
 هنيو مهني قرفلا ام : هيو تنتلا وهنا

 هئ:مرود

 ةساوح قداح مواز قض ول هتف اورام

 هسأر قوف اوطمشاو . داعاد تنفك هلع اول
 ةئفرول

 هورطياوش الو. راماهةل ولا 0
 هل اوكتشي مهبلغ نم .. راصرص دنع اوعمجتاو

 ه:مرود

 ىؤاعدلا يف هلال رث 2 ناخ كلم انياط اولاق

 ىواخو سوسم هلك نامر تيلي توباح

 ه:هرود

 هلق يف رانا تيهو ريصارصلا خش مها

 هبر دلع مط اعداو ريصمت هنيع يف طحو

 هئمرود

 حراجو ناميج ريطلاو راقي ريط مط لس

 حراس لك اهب فطخي راثلا نم هلعشب مهاح

 لل



 5 __ ( ظقاويلانويملا ) 1
 هنمرود

 هفاتك بح سرفللو لامحالا كف هبحاصاح
 هفاتكق وف لجعلاب اح لاخلا يف لجلا رودو

 هنمرود

 ظ كقوش ضعب نم هساو: لامع يخ كل ناك نإ

 ٠ كقوف لخخا ىجي رادني لام تحن توع 5-05

 #« مهلكحي اكلم نوبلطي عدافضلا نومسنلاو ةيناثلا اف

 رود

 عفاملا زوحو عمسإ ديساب لقعلا بحاصاي

 عدافضالىرج يللا يف ديقعت هيف ام لوق اد
 هنمرود

 مهيدل ءاملاو عرزلا ناطيغب عدافضلا تير
 مهيلع مكحمي ناش نم ناطلسلكلا اوبلطيمج



 هبا ( ظعاوملاو لانمالاف )

 حبب امهنم ع كاذو : 0 مز 0 1 كعل

 ةيشيع يق ري همرو 0 0 هما

 امضو هنأر رمش لضو 'املسا كاؤدط لا | |

 اميز يتداس“ ىنع ريخلا مكيف امط دسعب كاقف
 سارلا فب جاوزلا نم يبسح“ سانا ف هلع يناع ريص :

 ” # ناصحلاو:راجلا ىف نودستلاو ةيداملا 8“

 رود

 متاملا نال نع ىه رودلاب تايكح عمسا

 مان وحضلا يف نوكمو ... روشلا كافرا ناو

 هتمرود

 هسار قؤف نم قف لما ندع ناكل ٠

 هساوح عيضو همز طيحلا هبشي ليش هلمح

 ةئوود

 يلا للا ذأ نو: : ناميش يح سر فلا اش ْ

 يلامؤكال امور لاق - ناكام لئيم لحل ظ
 هتمرود

 هليشو هلمح ل نم ناطول شح بعت الل
 هليحدهاوتوملا  ناطقس ضرالاىلع عقو"



 رطضاو "٠

 ريثأت اوماعو . ٠
 هموكحاإ نيشتلا اولمعةداف.

 هياكجلايف دهوش اور

 سونانيم ءاكح اك وهو:
 دجلا مالع ساتلا تلاقو“ :

 كلمللا ريذ عمجل ىتم جب

 اطاسلا ىلعموقلا ب

 اظعاو مهيف سونانيمماقف
 مدعملا كلت ثيدح مهضقو:

 هبا كواملا نأ :مهدافأ ٠

 كلام نكت مل كولملا الولد

 هيعمج نكن ل كولملا الول ٠
 0 ةلولملا نإ

 اناش دق لجر نع ةباكحب

 احالعلاو ءاودلا . دصتخ

 نيبلا تذلكتذ تقاواو

 تايش ةبزع امهادحأ
 نئازطاب هسدع .اطلسو

 ودمملا كلم

 17 , اظقيأو 0 ىدهالو

 .. نايسلاولا :

 ٍِظ - , مدقق يأو احسن مهدافأ

 باور باطو م

 1 نيتغاب قيرعلا هلهج نم

 التف 0 ةأماو
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 3 ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 ريسشب ينأأ يتانع دصقاو

 لوشام حيد كيدلا هل لاق

 نيايقم نيبلك ىرااهو
 [ه]ر ناو ديال َُق الاو

 نيبلكلل باعثلا عزفف
 اللا كيداب كيذا نع لافو

 كقانعع ىلا ىنا دغ فو
 اعزفنم الحذ٠ ىرخم حارو

 كحد هيلع لام دق كيدلإاو

 شاشغال كشغ ' يل .لاقو ٠
 هاد وهو باعثلا عداخو

 اذامل افاو ينع دملاف

 موحم اذ نكن نا ىلا َلرَاَ

 ريبشأ- انهلل فكخألاو

 لوبطلاب اقد مويلاتعسدقو
 نييعاسب .نانوكح, ىسع
 اهاوو دلع اريل اًننع

 نيبلا بارغا وكشي رفو

 البقم كارأ ىرخأ ةرم يف
 كفقارذ ىلع ينذخاؤت الف

 مشن ًاثيش دن مل ةليح نم

 اك.بنا هيلع ىذلا هلوق ف

 شارفلا يف كمون نمذلا
 ءافتتأ الو لهج ىدب صل

 : م ءاضعالاو ةدمملا يف نونايلاو ةمساتلا »

 هدعملا وق ءاضعالل تعمس
 لكلاتسؤءاضعالا تسو

 بحيعل اذه ءاضعالات لاف

 هدعملا ليلا مال

 اذكلا اذهدسب نماولظبأو

 مدخلا عاشلاموي اومجطشاو

 هدئفالا تسانأ لوقت يهو
 لجأ نه مهمعسأ وقلخ دق

 نصت لك انلافشأ يل استب
 هدعقم نم اهحبقأ ام هلل

 ادكتلا اوفاعومطااوكرتو

 مدلاو هنع ءاذغلا علشاو

 ( لاثمالا ف ؛<م)



 ' ( ظقاويلا نويملا ) //8

 امتلأ اننأ ىدتع ىأرلاو ٠

 يفاوعلا .هتروي ةباف

 هب اكحلل عيسلا رسف لاق

 0 مما مدلا نأ لاقو
 هوعدلا يلو بئذلا ءاخ

 هباخع هدجح نم هدشو

 كلملا ءاسلج ان: اوعيتساف

 ةميعا اودتحاو اوقلمو

 يسجح ترصن اذا ينناف

 ناوخالاب ءاحرلا امتاو

 ه-تند دل

 قاشلا عن وهف يح هلو

 هياردال بلعءلا بنو

 هوبأ الو امثدلا يف شاعال
 هوحم ”لغب عبسلا تفلاو
 8يذدل هنار نم هقشن

 كلب مكضعب يف اومظتناو
 ةميءذ اهناف مكضسب

 ١ يبفن ترصن دق ريمالا دنع

 ناشلاو دعالاب ديلاو

 « باعثلاو كيردلا نوناملاو ةيناملا

 ءرجعشلا ىلعأب .ناكذق كيدلا
 تع تربأ كيذا لاقو

 هنامالاو خاصلا انيف عاش دق

 ول اعوي نكمل مداظ
 رطملا تقو ىف ضايرلا نمىبحا
 هلاخ الو ًاردغ فخن الف

 اعيش جامن-ن



ْ 
 ٍْإ

 ش

 ( ظعاوملاو لاثمالايف)

 لاحرلا رمشغ أي اوءمتساف

 قشعيو هش ىومي ءرلل

 ١م

 قدصي الف ابيع عا نإو

 باعثااو فئذلاو عيبسلا نوناملاو ةعلاسلا 3 ْ

 ريكا خم ةداخاالا عبسلا
 هراشالا نس وعول 0
 ارّرد مهبلا ٍتئذلا رظنو'

 ناطاسلا ىلا هب ىْتَو حار

 الح هباع عسبتلا بضخف

 هل حوري نب بدلإ أو
 هرضحا هيدي نيب اذا قح

 ساجلا دقع ضنا مث ءاحو
 يترايز نع ِتنغ مل هل لاق

 كيم وهو باعثاا هل لاك :

 احا تنضق هلل دقنلاو

0 
 ئىردصقاروترزنا دعو

 أردد ند ىلو أ لق

 اودلا هديواودالا ف فرعي 3

 ناطلخاا ركب هرم

 ءامدلا ةلاف دور ل 1 7

 ريسعلا نم ةربع .هنم رادو

 هراتزا هيلع | ولذدف

 ارضح مهيف باعثلا رب م

 ناريتلاِب ءاشحالا تطاو
 الال اذه حمي ال لاقو
 هل> مسا دعب يف نكي ولو
 ءرخأ دقىذلا زدعلاف نظن
 سررلا دنع لل.كا لخدو

 ينراغو يدع تيشخ الو

 كالما اناعدو نامّرلا افد

 ادجهتبأو قد ف يلف بتاطو

 مزءز حارق نه تبرش م
 رمعلا لوطن عبمشلل توعد

 ىرددق نوذفلاب امظعآصخُش
 :ىونردقالكسلاطتس را نعو

 : ىنافخت ال. نمالا اذه لاقف
 .ءادلل ادد تيقل دقو



 اقارب وبلا » ظ 5 ظ

 اوعره ارط ماعلا ىأرذمو
 ماحدزالا مالع مط لاق

 بج ظيلغلا م 0 له

 هماسح اذ نور امك

 الاص مكماع ليفلا اذ كي ن

 طغالا ىف دحم رافلا عرشو

 رافظالا ةسجلاب هتفاع-

 لابرلا ايآاي اوريس عاق

 اعداو زيك فيلح نكي 0
 ندع قه يردي ال ءرملاو

 2 00 ةسعرا 1

 53 2 حا ةرهشلا»ب و دا

 001 الطالا فوسخم اماف
 70 طبه ليفلا ىلعنم طقو الإ

 لاتالا الا مكني و 00
 عهده نأ هئاعدا؛ ديال

 00 نينه هرهد ىف هاف

 « هش قشع لجر يف نوناملاو ة-داسلا

 افلس نه تيور ةياكح

 لالا ههجو يف هدبعو
 اهار نإ ةارملا بإكي

 هبتي هيغ يفز. ملو
 بورطا ىوس ادب دحمي لف

 الخو توبيلا لك انج قح

 هيربلا وب

 ١ اودي ىرطلا نباح
 اهانيملا رظنيال نا لاتحاوخ

 ا صهدلا يس

 اهارو لح نم ىتيو

 يس هل أ لكو

 بوردلا جراخ رغب نأو

 ا 11 يقلاجلابو همن
 هيربلا يف قار رع ءامع

 ارصتقاو ىنشاف احق اهبحو
 0 اها, هتروح ىار ثيح



 /ه ( ظعاوملاو لاثمالاىف (

 هئازا يف دخت ل مو

 لف للشات لحل ة لح

 لقعلا نيم يلي يضآلاو
 هيلا يذ له عئصب انرم

 هعيش اعلان 59 نمو

 الوقاا اذه بابذلا ركتاف

 هساخلا ةلجنلل تو

 لالا لوق هتافات حصو

 نامنالاةل .بضن اذكهو

 هئ رو نهو سانلا هيردزتو

 لسعلا عط فرعآ نكن مل نإ

 لعفلا ماع نم ودب عنصلاو

 هيرب لا ىف ٍتابذلا عم نح

 هم نكن مو هل ىهف
 ىلوو هب الوذخم راطو
 هيضقلا هذه مكح تنناو

 لهحعلاب الا لماعلا ف رعبال

 ناسللاو ٠ لقملاب ءرقعو

 هي طقلا نمهل لصحامو ليفلا ىارامل رافلا فن ونالاو ةسماخلا ]علا نم :لا أ

 ريب قرولا ف هيدا
 1 . 4 5 .٠

 3 2 الاو رخفلا هوهسو

 اريكت وأ لضوأ ىنط نف
 تاذلار يملا رافلا ىلا رظنا

 لمّجاك ىذلا ل يفلا دهاش ذا

 ص لكب هبات نسانللاو

 ليقلا ل ةلجج نم ناكو
 قيراعلا ىف راغأا ناكو لاق

 ريغسص مهف سبل سانلاو

 زاحتالا ىلا تدأ دق قالا

 حبقتسم ربك

 اررضلاو يذالا رح هسفنل

 تاذالا مداه ءانأ ع

 .لمحلا لامك -اديور ىث

 ةلئاطا لوّقاو عاتملا ريغ

 جحا رفام اذا وهو
 لايف ردلاك را ريك طق

 و2 علاد انه احراخو ف 1 300 .



 ( ظقاويلا نويعلا ) ش /

 اودزالاه>وب هنعءاوفرصناف

 اديصد- هرذب راص طيفلاو

 هدب عم حالفلا ىنأ دقو
 هلباس هنم سم ريط لكف

 يرولا يف قش ل اك اذكهو

 قوتلاو ظفملا ريثك نكف

22-0 

 اردكتذم فاطأا ف رصناو
 ادوقو لزت ' هيف ريطلاو

 ااه كارثلا لك, اونو

 '00 فلاب لغ هب ىف

 ىري قح ادحأ قدصي نإاف

 قفرلا لبس ايهبف اكلاسو

 « روبلزلاو بابذلاو لحنلا نوناملاو ةعئارلا ف

 ارحاشت دق ناك باذلا عم

 لحال اذه ع ند هلخ

 اهك التمال بايذلا لحرف

 اذه فنكو لحتلاهل لاق
 روعزلاىلإ او بيهفارا م

 هينعقلا يف لاكشالا لصحبو

 ايناث عوجرلا هل ادب
 ةريطا لكتاسالا ف راتحاو
 اذ لاقو لدا نعمل

 هنس ىف نامزلا ىضق ا.ظاقاي

 لشاا برضل انه هب تح
 ىرج دقام مهيب عما كب ودق

 لها ريغب اموي تدجحو دق
 ا ينونأف تح ىذ لاقو
 اان ةونع قح ذنحأ

 ' ومالا ,يف همنلا [وَِجَكاَو
 ميميللا تع دوهشلالو

 ايكح مع نود بايذلل ىلب
 انناوعلاو دج ذأ - اينو

 هريقخا هتبح يف كحو

 ازجعل ا كنم ترهظأ ايضاقا
 هسا فادأ ةيضق يف هانو
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 ذذلا ( ظعاوملاو لثمالا ىف ) .
- 

 *« رويطلاو فاطخلا نوناهلاو ةثلاثلا ©

 فاطخلا هتاو نسا

 ارو ربلاو روحبلا ريشاع 5ك
 هفرحاملا -هةليش ل را

 روبطلا عم م همت

 هرحش ىلعاب طيغاايف طحو

 حصانا مكل .يفا مط لاق
 اح هوطقلاف ريعشلا 1

 ةيجانتت تتش لإ

 تك دق بو.لا نيرهشدعبو

 ادوع ادوع هواك مس لاق

 فاطلالا هب تفح هفطل نم

 اريثك ىري اهيف شعب نمو

 ةفرعلاقح حايرلايف فرعي
 هافشلا مناي رحبلا ءادل وهو

 ريعشلا ىف ردي لجرب
 هرظنتا هب ريطلا عمتجاو

 حافي ىحصت نأ 8 امو

 ارح مكيف لعءشي نأ لمق .نم

 هلئامش هفوف نم تمعراو

 كارح مكل هسيف نكي ملو
 اةمح 'نونحلا هب اومّتَحو
 تيدبو ريعشلا كلذ رضخاو
 ةحيمضفلا نم ريطلا ىلع افوذ

 اديدح ارقاثم مكل نإ



 3 .(ظتاوبانوبلا ( 3

 اهدلاو حتا راما يف تركقدق

 اديشن دنع ىلا.ال تَفقَسَو

 | 1 ل هنع ءا امس 3

 0: 0 مقا ع قتال دئادشلا نا

 . « هضي ضاب يذلا لجرلايف ن وناهلاو ةيناثلا ف

 عاقبلا لك ل ترا دس
 تمدروا دق ناوسنلا نعو

 0 نع وددق ايلضأ

 وخ نامكلا 1

 اهرب أ و

 هنمآ ىرادت اهاضوأ مث
 هتدحوز

 تدعم اتنطعو لالا ىضعدهو

 ادبو ىو ةماعلا نهو

 ؟رارسا اوظفحا سانلا اهيا

 عاقرلا نطب اهتسح نم تنكس
 عابطلا لكح تّفاو اهارأو

 ' عابت ام ةض الاي ضاب

 عاطتسيال امو سانا نه اف

 عانقلا ضن دق زوتسا ا نعو
 عاطم مالا امنا سمؤإ تلاق

 هاش رسلاو اجازيح تربخأ
 عاسناو دايزا ين مو لك
 عاش نيشنالا زواح رم. و
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 8١ ( ظعاوملاو لائمالايف )

 ءاملا رسثدب ضرالا رمغو

 كلا بحاسوىرجاذلكو

 انع راس نع هللا نإ
 اقلطم هيلا ادب دحم مو

 لما قوف اهنيعب ترهظو

 مرييحالا اعلا يف

 ءانه هلق حار حجرلاو

 ىنعت هم زهب ند تاق

 مزعلا حور ريبدتلاو مزأاو

 ءامكلا كلذ عزب ادصق

 اسرتسحم هروما يف لازام

 نكقلاب -راسلل تقلي

 ندا تك و

 اقفح ام تنكسأو تن

 قاتلا ”عايدلا © تلسرا
 لمتشأرانلاب وطااهار ذمو

 رجم دامو ءانكسما فد

 ةريهظلاو عامشلا ' ةءحاص

 ءاخدا الو ضرالا لصد ام

 مزح ري مرعي رهإل

 ب ةلغبلا يف نونامْلاو ةيداحلا 9

 ممالا فلاس يف تمقو هباكح

 تعفتراف لابقالاو زملا اهرغو ٠

 نعرف ايمآ نا ترك الام

 بتك يف لبقنم ترك ذ امنأو
 تأر ميكحلا امو:تمدخام دعب و

 تلجددق نوخاطلايفوتباخ نحو

 اهبلاو افعض اهروا لذلاو

 محملا ردناش تمدخ ةلغب نع

 ميشلاوباسنالاو دحلا ةمثر يف

 محالا ف رشايملاوملا امسبلا دق

 يقل خمعزاتلا بحاص اهمضو

 مدخلانم وكشت تديفاهنوداذ

 مدعلا زيح يف امه تساو

 مرولا نم بوت ىلع حارجلا 0



 ( ظقاويلا نويملا ) /ْْ

 ارو نم كار نا 5

 لجل نمههجوالا راف

 هلا عرب اوكف لاو

 هبانتجا ىلع امزج اوءمصو

 ايلا هلق مالكلو
 اع زاكودع نان وكت تنك

 لجعلاب ىلووافوسكم حارو

 هباع كحض نم اوكلهو
 هببأب ع قلطيال ركملاو

 متاسلاو حيرلاو سمشلا يف نوناملا

 :رلاو اعم سمشلا ع.تجا

 ادجْؤل' دف ءانذكلا ناكو

 حايررلا ىلا سمشلا تلاقف

 تخش حايررلا مف اذ دنعو

 اءلظم راصف ولا بلقناو

 راطقالاىف بوطا تيدحلفو

 انهو كانه حيرلا رسششاو

 حيسإ ىشم ا[ضخش ادهاشو

 | ىادقىدلادربلا:دشوم
 حاتوسلا ىلع انهارت .نحي

 ءاتثلا بجوةسي هاف

 تخرصو !مهاوفأ تحتفو
 اَمَع رابغلا ران ذه مويلاو

 راحشالا يلاوع تعاقو

 انفسلا تلأ رحبلا رارق يفو
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 لحنلا دهش ينغلا عطتو
 ىتداو لو اهف دا لاق

 تار“ اه ترآ ينئاف

 قى رغ يناك مالغىهو

 ىلمم وابلق ول ثدحب
 هعرسو . ةفخحم هتئخ

 رادا ىدلواي مق تاقو

 اعرمس» تلا مهدلا ينناف

 امح تكلط تمقو ولو

 لما برض مولا حد ناكو

 نهب ( ظعاوملاو لاثمالا ف )

 الا. قط ريقفلا مرو

 ننال ىدطا ىلا انيرسو
 تيك 1م: نيييغإل - ةناكج

 ريبلا بنج مان دق هتدهاش

 اطقس قيمعلا ريدا يف ناكل

 هعقولا كاله نم هياع افوخ

 راب آلا ةفاح مث الو

 امش نا انهه كسياعاف 7

 امه كنف كمل قننوأو

 يل باذلاو هل 1

 « ناذلا عوطقم بلمثلا نوءيسلاو ةمساتلا

 بحعلاى راه رك ذيفةياكح

 اقو خفب هنأ كاذو
 افسكناوهيزخ نهىوزتامث

 اكمل عيزأ دبال لاقو

 بلاعثلا ىلا ءاح هتدهاش
 لانقلا يف :ءزالاادحاو

 يسر

 امم ميرتسنو اهعطَش

 كت رع نع تارنلع نع

 اعلطو 1 هليذ 4

 انامتناو ةمويق: نع لاقو

 3 تافو

 اعز يل“ 1 |اانوك نأو

 ترغملا ن اذأ دعن اذ ناكو

 5 مهصقو لايذالا 5

 لوطلا ىف ةلساب هدرإب
 ىضار نطوط مكنما ند

 اهنع ترك ذ دقام اوقدصف



 2 ) طظفقاويلان وعلا 0 اب

 ناملا يف ىنا هل لقو

 ينبت انطاو ىلوخ ننالا
 : «ءاكحال سالحلا قفصف

 اد يسال منلاو اناطخلا
 سؤك الاب انازغ اوفخعأو
 اذلثم انذ تينذأ نكم ناف
 قيلعلا عم بذكلا قلتخاف

 ماس مهرايدأ نم جرخم
 ليش ه.ءاعت دق قحلاف

 8 ولاو ريدلا يف نوءبسلاو ةنماثلا 7 هي رئيلا ةفاحت مئانلا دل 35

 نانأأ نءيهملا ةمحر يف
 يندؤي اعلا اذه اعاو

 ا الب اسرق اوريظأو
 اباطو ا تمس

 ساجما اذهردص هودلجأو
 ىذالا هنم ىتتن كولملا دنع

 ا( بلك يف امهكساو
 معد مط ترص امترو

 الك رش الآ ءاباب

 هلامقا ىلع موي < ةثملو
 ملاعلا طظح تاسامل تاقو
 يلاعملا ىلا ىصع نم 0 اعملا 2

 ١ رعشلاب هتقطنأ اذ داعاو

 هلاوقا نم عمسا الذ لاا 0

 حلاظلا كولك تكلس مو
 00 عئاطلا برصل و لاعتلاب“ .- مئاطلا - برضت
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 ا ( ظعاؤملاو لاثمالا يف )

 هعاقلاىف اورضحت نأ كت رمأ
 ملاعلا عومح تف وتسا اذا ىح

 ىيبلاب ماه عبسلاو أوعمتجاف
 اودتقا عبسلا ةحيصب مهلكو
 اسمالا عابط تناك اذكهو

 قافالا نع ممم دحم نمو

 ىبب ام امو لازغلا ىرن الأ
 كلما اوشو مهنأ كاذو

 هوسبللا نال كبي مل ناكو
 انتللا ةذل هستمرخاو ا

 اع ْنأ ناظللا. صأق

 شوحولا فعضأ اي هل لاق
 ةميظعلا ةوبلا توك فك
 هسفهرمشلا يابا ثهزتت

 ىداولا بائذاي هيلا اوموق
 انالوماب لازغلا هل لاق
 امويلا اذه تدرخ ينناف

 هعوجرملا ةساؤكرشيأر كلذ ١

 ناحيرلاو سدحزنلا اهوحو

 مانت لس كلا
 عسبسلا ريمالل بهذأ ٌتلاقو

 هعتلجا راهن عم 0
 مثيلا موسر نم مارملا ى

 ىتْشاو قارفلارح نم. حانو

 اوددغو.هتجوز ىلع اوحان

 ىرا ال كولحال مهم نولأ

 قافشالاب كلاه كال ف

 خل وع كا ل

 كبي مل هنإ اولاقو هب

 ءوبرلايف هتجؤز تلك أ دق
 انتي رول راع ةياكسأو

 الخدو ىف هيدي ني

 شيشملا يف ىشملا كنم رحال
 هيد عمدب - تنأو

 هفيعضلا ةثطا كل لك أ نغ

 ىدايالاب لكلا هوقزمو
 اناك نيأ عفنمال نرملا
 ةمولا تك رو يعارملا ىلا

 هموظنم ةربط ةييحاص

 نإءلغ اظلا نم اهدنعو

 مالا هك قلعزاو
 عمدلال وزن نم ابضغ هعنمأو
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 : ا انبللا اذه مويلا مسأ تلاق

 هحاملا ءاضقل هظفحاو

 زاودلا يف جاحدلا كرتأو
 خارفلاو جاحدلا رركحنف

 اًشوبكلاو. جاعنلا ىتتقاو

 هرقبو ةسوماح ىرتشاو

 تحطربو ةطن تطن ه ِتلاق

 هنابالا هر - .تفقوو

 حالفقلا نع داح اذكهو

 هحاحد يتئام يل ىرتشاو

 راها يفو ليالا يف ضيدي
 خابطلا ىدنع نم ىرتشيو

 يلام ينداءس تقةقحو

 ةعاضلا ظعأ نم ىرتشأو

 اشورقلاو سولفلا 00 و

 ءرمشع يل الم لك دلي

 اذكه ريضحلا يف طني لح
 تعقوو اهاج رب تركهف

 ءاملا ليسم اهفاام لأسو
 هن اءظ هبيهو ىزثلا ىورب
 .جارحلا 1 لاملا مدعو

 حايرلا ىلع ارصق ينتس نم

 # عبسلا ميم يف نوعبسلاو ماسلا ف

 هومالأ ىمست عسا أع

 ءزاتجف ا يوتسإلا :عربف
 عبسلا ءازع ىلا اوعرسأو

 هان .امم روخم اذا وهو

 هرعال اذ دنس قافأ ذمتو

 هوبرلاب ىذلا: اهزاغب تنام
 هزاحالان راغا اولخدو

 عمدلاب مهءنافجأ اوردغو
 هباصأ هل ىتيو عب
 هركو يفمهو موقلا“ ىلا لاق



 2 200100 دي بي >>

 ل ( ظعءاوملاو لاثمالايف )

 كوالا ساحم ترضح مأ

 ههارش ىذسانلا لبق لكالاو

 هنيرك ذه سؤرلا "يل ومو
 يضاذلا سار دنع ىوتدتذا

 انيكمت دياب اميرو
 امسالا اذه تيمسام ءوساي ٠

 ىرجدزاو انا نع ىجيراف
 ىلقعت ملام ترك ذ دق كاهو

 ةرزغانيفلا ةركش را

 ىكرتنءال ّللاو مىنكل

 ههاركلاو ضغبلا كيف بجوت
 ةئيف رعت تسل "يش كاذف

 ضاضع 4 بلك سارب

 انيكبام . نيعببصأ .نيبو
 امسو ليفطلا هب اوءسو دق

 ريشي .داوسأ :لكأ سيل
 لطابلامالكلاب سيل رذفلاو

 لاقللا: :فرخز, .قنيشالا

 هزجاشملاوداعلا ىلا اوعدب

 7 ةنامللا ف نوءيسلاو ةسداسلا 00

 هايل ومالا
 ةئيدتملا ىلآ ع كلر

 اهريس يفتلعت فو رظنا

 د ةرا تاج لو

 هيكل اهريس قت عرناو



 04 2 . 8 20 1 - 1 : 900 هام

 ٠ انهىف زوالا عم لزي مو

 . جابطلا لبقأ موي تاذف
 اريعشلاو ةطانللا طاخو

 هييززال رصعلا دعب حارو

 ةقيلإ نال زوالا تاق

 .هديبسل اوحيذي نا مارو

 ايصلا عمسوىار ذمو

 كاد 5---

 . - ةلفلاو ةبايذلانوميسلاو ة املا

 هلع عم ةبابذ تتحاشت

 يل اوعمسا ةبايذلا تلاقف

 ساق يب ةلغلا هذه له

 شاشخاهمشي نمو كالت
 كولتملك نيحلا ىف يتاو

 سانلا لبق ماعلا ل كأو

 أروغثاا فت رأ امعادو

 ىداوس نم نسحلا راعتسإو

 ءاذإ لبفلا انك كاف

 000 مدير يوت رشا
 ا زواللو م
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 ع 0 عر قمن ثريدح بر

 ١ 7 هلمرلا نيبو قالوب نيبام 3

 07 لوصف نعتلفام نكولو

 سابق انتب طق حصام

 شاعقلاو .تاتفلا مهلكأ

 3 كولملا ةدئام يف يلا

 0007 سأرلاق وف تئطو املاطو
 ا( ١ اروفملاو دوهلا بكرأو

 0 5  قدانو ىرذزأ داغ لكو

 7 هباوص دجأ مل امالكى ك



 فيلا ( ظعاوملاو لاثمالا يف (
 « لجر لاثتو ىلعثلا نوءبسلاو ةثلاثلا

 0 َّئَم مهَدَئَع ةردان

 لحر فحصن هئيه يف ناكو

 ناسا ةسشام ول ثيحم

 50 يف .بلاعثلا فقوف

 .دامح هاب ىرد دذهو
 هغلاب كلت كسأر .هل لاق
 م كلثم ىرأ ىانلانه كو

 نادت لع نم بلبل نا

 لخرأ نيش فانك أو سأر

 راج لجر اذه لاقل
 هئاضعأ يف ثحبلا 8 ثح

 دامر ير نا هراو

 هغراف ماركلا نبا اهنكل

 مص وهو ةميظع ةئيهاذ

 # خابطلاو ةعجبلا يف نوءبسلاو ةعئارلا ل

 هيلعتتم انننلا ىلإ آينأو

 زغلا د..ع نمد.ع تدب ُق زوالا 2 اهساز دقو

 هكر اب هزات قل كو
 ( لاتمالا ىف 32)



 خلفو انلع را

 تعب نا تنبلا اما

 قف اهحوز تغتباو
 ابعادم حام اذ

01 

 بغار ءاخ اذاف

 اهنود كاذ تأرو
  اهئاخ يف تفتحا

 اهدهن باط نئلو

 اهبانق نم تجحرخ
 ىف تأرام اذاو
 اهراد هاو

 :' ةرورض نم ثجتلاو

 اهحوزبتحارتساو

 هتئاذ حبق لعو

 أهرس 2 ف ىو

 تززعت اهوطخ

 ا 2 ُُ :

 6-3 .تنبلا ف نودبسلاو ةساثلا



 4 ( اظعاوملاو لاثءالا ىق)

 هموادلابو ريصلاب لاقو

 هديكحب يتنلا لاي اعرو

 ه.واقمل ردت الام كود

 هدأ 4 3 لني ملام

 4 :داّسعأل راما يف نوعبسلاو ةيداملا

 ناتسلا فوهو راما 0

 لا هونت كلو

 ىرجأ راهثاالوط لزأ مو

 يندب ينكلمي نه تيلإ
 هتمدخ نم تدئس ينناف

 غابدلال شحالا كاذ عيبف

 مسنلاو ناتسلا ىف ناك دق

 هرهط قوذ داو هتبأر

 الوالاآ كرا ل
 قءاسآ نك ناز ها

 ماحفال شعبا عب دعو
 هني الا نكي مو

 يثحجاي دكا ظاعا هل لاق

 انصار: الا كتكلم ول قا

 ههاقتساب كلن نكت ملو

 ريسخا لم دق اذكعو
 لاحرلا رششعم اي اوتفتلاف

 <هحجس

 نازحالا نم هقالي 57

 لامحالا نمىروظ ىرب كو

 رحفلا لبق توح املاطو

 ينعيحم 55 ناو هريغأ

 هتهذ نم جرحي اه تفعو

 غامدلا يف :ةجرلا ثروأو
 مسربلاو هرضخلا ىف لك أ

 هَ ُّق د الغتشم

 الوحم دق ىلظح نكي ملو
 ىنءاح دقام مولا صاضي اه

 ماحال ماحفلا هعابو

 ةّمضو شل وطخسلاىفدازلب

 يئثماف مقتسملا قب رطلا ىفو

 اضآو اهنم ةمسقلا تنقاام

 هماقألا: نع“ سلا دمخحتو

 ريثك ىرولا نيب مواثمو

 ناعمالا دعاوي ارهقناو



 ٠/ ( 0ظتاولانوملا (

 قرسوى دعت ف5 اوفرعو

 اشيقنم' هن ىف اوعقوو

 لاحرلا رشعماب اوعمتساف

 هيغل شير نم قرتسي نم

 قحت [ضرمتال ىذاللو
 ” 0 10 هج ةوجدغاو

 لاحزالاو رعشلا ةاورايو

 هرعش يف هلخدي انخلابو
 هحيضتلا أ هسقن داقو

 هك راغلاو عبسلا يف نومبسلا ف
 راهتلا طسو ناك عيسلا

 هرظن هسلا رافلا جرفت

 فصولاب هفرع امئاو

 بهذي نأ رافلا اذه راتحاف
 ايت عيسلاو

 عقو عبسلاو مايالا ترمو

 د 12 لاو راثلا كدا

 عنصت ف5 شوحولا كلماي
 ةوه فو> تمقو ناو لاق

 ةوق او راجتفلا هل لاغ

 2 داب يع رع رنا
 ةعمح هيف هيلع ىغم دقو

 . هراد حارو عمسلا صاخو

 رافلا رحح ىوف نم ادد

 هرأا ريغ ءار نكحي ملو

 فكلاب ىتا بلاحلاو
 مل د

 2 برهم هيد ناب نم مذ و

 اقع دق هلنعو اماح هرداغ

 عقبلاىدحا يفد..دق كرش 4

 ىركلايف ءارأ اذ مأ ةظقبأ
 عمطت نظا ام ةاحللا ىنو

 00 ضاملزأ نك

 كرتحا امو دقأر هيف عبسلاو

 ةرامالاو ةنسفرلا ةياغ يف

 كتئنييين نينا كرنب دوال



 المس اهريكل اوربي مو

 اذه حصرال مهوب اا لاق
 ادوعاد وعنامضقلالاحو

 اودغ ناش يملايف .كصوا

 هعاض.ااوىارلاىفاوكرتشاو

 ١ ظعاوملاو لائمالايف (

 ددم» هلهثق درفنس نه

 هعاملا عم هللا دي نإ

 0 ىضلايفتيأريفا
 راسقتلا عم ليذلا مدعو
 ناشي رسواطلا نمىأر

 لمحت هيلدا دلل

 اسي همسج انأر دقو
 تجسس بارا ]هلل ١

 اباذعلا دهاش ل ودالا نم

 راختفالل ويصن لزب و

 هريدعو ةعسأ هلم ملف

 ليوطلا هليذب اناحو
 اسياح ادغ سر واوطالو

 بعلي ماظعلا سي واوطلادنع

 هيلع مهسابل اورظنف



 ا .ىةىأ يل

 ( اظقاويلان ويلا ) 000
 3 3 قلزلاتامعاتلا و ل 0 ملو عاج بئذلا

 7000 قدا تاعانلا سؤر نيب - امجاعو جامنلايعسىلا ىنأف

 23 7 اقلمتم بحاض ةئيمب ىنأف اهتابو نم اكن بالكل ىأرو

 00 قرا بيراا لغ اهب قطي - ةلج ىف ءركف بتي اذبو
 70 قمارلا نويع نع رتست هيو  هسابل ل-و ىعارلا لفاغ دق
 قفلتب اهفل دق ةمءامحو ضيا بوت هيلعو ةتئباع

 ' قراسلايدبا هتلمفم ردن سعاونيهو سارا ىلعىشمو

 001 آب ىسوب اصغاموي - ىو «ماوق ىلع ماقتسا من
 قرزالا ءابقلاو ةءابعلا سبا ىلعاكيسهديزي مالكلا يأرو

 81 لك نم اولقأو ف الكا|نيع نم مونلاراطف ىومذ ْ

 9 ام 5 ب 1:
 0 ريس ا 00

 ا 6 -

 قزمملك دوسا!بالكلادب «فتةزموز وتلا ىعارلا هب ىرو
 قطنملالكح وم ءاللا نإ 2 ةجاحل تكلس اذا مالكلا شخ اف

 0 قالو ال رجاتا ةيغو نوتنلاو ةنءاثلا 5

 7 راجل مكح تامل 2 لا هنا نع
 ةنالثلا هدالو' ترضحو ."هسأر يلو شرفلا ىف مانو

 ءاناالا تلاثام مط لاق . ٠ اًواح هب نا ىردذنمو

 ىلوأ عامسالاف اوعمتساف .الوق ينباي كيلا ىدعأ
 كاَتَشالاَو طبرلا ةمكحم كارالانم ناَضقىدنع

 01 بلم هلم اويزقف - اهورتك | ةوقلاب كنودخ
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 ( ظعاوملاو لاثمالا ىف )

 يعارملا ىف تيارت دقلاقو

 يل أدب دق ناحرسلا هل لاق

 اراق هرظس انا
 لك وهو هلع اماسو

 ك.س رباط ىلعثلا هللاق
 لاقل نما لهو ل
 اطخللا كفن تنك ن ادأ رقاف

 ىله> ىهع نبا ايى رذعلاقو
 باتكلا لاك ىنتيلاب

 اماعت نأ بئذلا امناو
 اقلامتامب ىئذلا ظروف

 هءارقلاىف ناحرسلا امنبو

 تاما رفاطاب 2

 امدلا راعشبم وشيخ ابدي راو

 اتا انفع بئذاي لاقو

 ابتكح كيفب .هناف رظنا
 اهرارسأ نعرو.الاٌستفو

5/ 

 ىعار اهاع سيل ةءدغ

 محشو معان اخ هوك

 ادغ ىل نوكي هم تيلي
 لاتقلا يف هنم يوقا انا

 اراه الخلا ْق ءاكردأو

 لودي ومط ضرالاب رضل و

 ك.ءساام كيلع هللاب ىل لق

 يامن ىلع بو:كم ىعسا

 اطنع 5 تاعثلا تفتلاف

 ىلها رقفو لاملا ةلقو

 باتكلا ها

 (.لكردق وحلب اصلاوو
 قل راو ناد نه انددقو

 هءارو هع نبا باعثلاو

 نا:-الاتراطف ههجو يف

 امدقت دق بلعتلا اذ دمبو
 اقدص انازأ دق ناوملاو

 اينتجي نأ لوهخلل قحي
 اه راهظأيفكتف>ةتكن

 4« يعارلا سبالم سبل يذلا ثذلا نوتلاو ةملاسلا #8

 قاحن وهو بثذلل ىردامج قرشملا يف ةياكح تعمس يفإ



 (ظقاويلا نوبعلا ) 51
 ىفاشلا لس هميط ناكو

 كاجيما الب درقلا لمح

 سلاح هياغ درقلاو راسو

 ربا بيرق اه: امنبو
 ادرققلا اذه ليفردلا لات

 اهم تنأ قشمد يذ لاقو
 يل لق اريخ تيزد هل لاق

 هلو يبيح صم هل لاق

 الحر ناك صمح نأ نطو

 الق امم لفردلا كحضف
 ميدتلل ليفردلا تفتلاو

 ىنط كيف تي هل لاق
 ىدتقثكلللا راسام هللاو

 ناتيحلا عم راغ هتحن نم

 ليفردلا تطغ دق نأ دمبو

 هب رجلا هنعه وشكسانلا ف

 تلمع ا : 23 هلات

 ا الاَلعساتا ل محي نأ

 لاجرلا نم هنأ نظو
 سيرلا 1 خب بكرملا هناك

 رمشلا صال نار سم

 درف اللحاع مالثلا در

 اهنع ءاشآ ام لس :عن لاق

 يلث» اهف تيار له صمحو

 هلو لاحرلا نيب ىنرسثع ىف
 ةلقمت امو لاقام لاف

 ميدب نم ءاح ادرتتف هآر

 ينعدورةلانباايفرصنأو حر

 مدا نبا كنأ نفقا الإ
 نإنالا رثآ اوفَش حارو

 هبوجالا ق> ردي ملل هاج نم
 بسحب لاح لفاع يغلوفي

 « ناصحلاو فرالاو ىلعثلا نوتسلاو ةسداسلا

 هرما ريغ هار نكي ملو
 7 د4 وهونامأآادهاشف

 هرجع مثلا بئذلل. حارف



 7 ل 1 ب يو ا تيب صب

 لاثمالايف )

 0 ل 0

 مو هاه مركحلاو

 ام داصصلا عمو

 ريس

 هدو هءاخ

 )َ ظعاوملاو

 لاخلا ىف نشف

 لك 01 ديدل لس

 لد تروهظ و

 ليالا نبا هلي أ

 نير فلا نيب وخهو ةمركلاهل تلاق

 مهنبارش ١ تيزج
 كاعري ىذلا ىعر

 ةلكأ 5 اذكعو

 درملاو ليف يف نوتسلاو هيما ِ

 لزيملا راوح ىعزأل

 لك آلا نفاستدوأ

 انام هقوف ن* تئاشناو

 الاستف قارب نأ داك درقلاو

 . قسفلايف ءج ل فردلا كاذو

 5م

 ىرخ هياعت ناك ام دع ند

 اهعاكو نم درقلا تباز كفو :

 الفرد هت نم 3 الو

 رمل مشو باكرلا صلخي



 ١ _  (ةظفاويلا نويعلا) 1

 اموقلا لو عخلارضحاو اموي هنم بلعتلا رحف

 10و ةومدنصت ىدذدلا نا اعقو ام !ورظنا موقأي لاقو

 فاعلا مالك هك اوماعو بصخأا سامبل نع هدر

 دورقلل حاصإال جاتلاو دوقفملا ةميض |وفّزعو

 « لبالاو ةمركلا يف نوتسلاو ةعاارلا

 يلسجلا لازغلا وهو ليلا نبا ةياكح
 لسلاح لل يق داصلا ةكردأ

 لئاط داحم تاد 1 تح عازو

 لاسقمو ربدم نع  اهعورف يف هتفخا
 ١ : 0 ع
 لضاب هري نا نه: دايسدلا سنو

 لحي ُق انه ىلا انه نمىرخ راصو

 لمالا ىفابئاخع وج رلاىلع ىوندقو



 3 ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 اناطاسلا براحمال ءرااف انارقالاو ءافك الاب راحو.

 #« شوحولاو درقلاو بلعثلا يف نوتسلاو ةئلاثلا
 الدءءضاو تام امل عملا

 هسفني انه هجاب بلخم
 بصي هدعب نم ىدلا وهف
 امساوناكو جاتلا اورضحأف

 ىلع هطحو بدلا رضحو

 نيزراب نينرق وذ لحعلاو

 درقلا ىتح عيا برجو
 هفاتك أ ىلع جاتلا ذخأ لب
 همم كاذاوظفحي نأ اوقفناو
 املكت.ام راكملا بلعثلاو

 هدامعلا 0 هاح نأ دعإو

 هيربلا يف مويلا تدجو. ىنا
 كلما الا حاصيال كاذو

 باعثاا لوق نومملا عمسف
 اضن ثقل“ لأ دقو
 هناعرنوذ كايقححال ل ار
 لمتلاب لق ل )1 |
 كرتحاامهيفو زنكلايف بدو

 يلوي هدنمن نم نمو اولاق
 هسار ردشب جاتلا ىحي نمو

 كر نانلا قواطع قولو
 اعم نيمسح و نيسأر لذدب

 لرد دق مرديصل ا ةَف وشيخ

 نيدبلاو سأزلا محض ليفلاو

 دري الو ىلايال' ناكحو

 هفاطلتسايف نكوحرلا حاز

 هعباسملا ىلا هل اوذهو

 مك هيلع ىون ىذللو

 هل لاق

 هيقللا هومس دقو ازتك
 كلتمي زتك لكل هلال
 بفذلاب ابجعم تس حارو

 هداعسلا كالماي

 يد دق درقلا نو.ع نعو

 هاك ةعاس 52-

 لقعلا ءارو ن4 ءادخ 05

 كرشيفناك زنكلا:اذه نال



 ( ظقاويلا نويملا
 منولا ةلاقم لوح رطاف اوتار

 هيارتسا ناطملسا بهذو

 هباغلا كلب نم لك مانو

 لبشلا ىبر نيءاع دعبو

 بعرلال حو فوخلا رشّاو

 ةنوق ني ىلتتا لتقاو

 ىلع ينوتيعأ ىوقاي لاقو
 امومالاو عوملا اورثك و

 رودلا يفاورصتقا الإو اذام

 اذرهحلا انابا ءاجر قو
 اذ دعب مع بلغثلا رصتقاو

 ارحاو رمتسا لها ىلع مهو

 هعزطاو ةركلا اودهشو

 ادحاو مهنم نانمالا منيصاَو

 | وكشي بلعتلا علطف
 هيلابلا م وسجلا كلتاي لاقو

 هدي.صتلا ينأ ن م ءازع اذه

 اوعمت سا 500 مثَأو

 رغص ايفالتق عبسلا زه ل نم

 عقاو ءاد قرخ رداغي نمو
 ايوتلا براح ال كاذكح

 هباصالا عم 00 اركرو

 للا ميشا هريثز نهو

 بركللاواء.ركلارزنكو

 هموت نم ةبسأ لق ردب مل

 ١ ا اتتيمسج بطخ

 امولعمهرمأ راض عيسلاف

 روهشملا غيض .ضاالاتقاوشخاو

 ادوعق هلكال ا

 ىذأ عبسلا نم هلصحي مف
 ايركلاو ىذألا هنم اولدغ

 ةنعرجلا مهن تريكو

 0 سلنغلا كلهو

 هريصنو ةفوك بارخ دعب
 هيلاخلا نينسلا عم اولخ نمو
 هحيضفلا : ىلا لهجلاب لامو

 اوعماويتروشمىلا اوغصأو
 ريكلا ىدل التاق ءدختلف

 مقارلع هب قرخلا عستا
 اك ذ نكت نا ؤدعلا نم



 ) ظعاوملاو لاثمالا يف (

 هباغلا ىف هل ارق دجي مو

 ادلو اعس نا عيشأ دو

 كلملاوه د 00

 سلجملا .دقمل..اونأ يلكو
 , ام ريمالا لاق

 ليعوهو عبسلااذىتتنله
 هديق كفن نأ ىدنع ىأرلأ

 امار هنم بلمتلا كرش

 ناطلسلا اهمأ اماح لاقو
 هب رض يوقأبهلتقاف كنود
 2 اماايفهعرصتنأىأرلاو

 باعثاب ىر

 اما او جاجدلا متغاو

 هب اذع يشب اصيغن 0-1

 ادحوراوجلا نم ةبا 2

 اوكتحاف هتمب ىف هلاحر

 سايغلا بنج باعثا| ساحو
 برطلاريزولات نا يتادعيف

 لمقت اذاف تام دق هوبأ
 هدحو شيشحلا يعريهكرت

 اضارضالاونانسالا رهظاو

 نامأ هلام طق عبسنلا
 هدحلا يف هكرشأ أشن ناو

 بلاخلاو بانلاروهظ لق



 ا +
 هول ا

 تت

 00000 86 لالا لاعثلا يف نوتسلاو ةيداملا ف
 بلعثب اهناق ةيكح
 يجايدلاو ىلوالاب, ناكجحو

 املا يف لالهلا كابخ ئأر

 برشي هنم ريلا ىلع يمن
 بوشاقوف ردبلانمت رق“

 بنرأ لالا نا نظف

 لياق نع ءامل لصخو

 ضايدلا ىف ردبلا ءرغو

 ليل لوط ءاملا ىلع كا

 عولط ىلا ادن قاب مل

 قالب امن ىومي داكو
 اق دان ىررااتل
 ري تو ذل لنط

 انيك تا انك كاف
 ديعتنَد ىنأ عمتسا لاق

 حسام بنرا ينلباق

 يببيحاي 'وطخلا لجمتساف
 امش لوزا مر ناو

 واد طسو تئذلا ردحتاف

 يفايفلاو ربل حارو

 كارش اهلك امساح

 باش هتحن نه ءوضلاو

 برام طق لان ام هئمو

 بذمعه هموت درشم

 برهم ىال البيس الو

 اكن هل: نتذو:الا
 تيهلت هطرف نم ناكو

 بلع هايملا نيب دهاش

 "و لوزعال ىذلا امو

 تربر ما رعلايف تفداص
 برطأ جاجدلا مل لكأ نم

 ثبرمشت و انه اعج لك أن
 كراف هماع واذ كدنع

 بحت دق را بلعتلاو
 برضت دالبلا يف هلاثمأ

 | بنج نم لقعلا بحاصو



 روهشملا غيْملأ وهو عبسلا

 هخوخيشلا ةبون هنزماو

 همأهلا هتقرافو ىنحنا مث

 هطأا لك ةباغلا ىف طحاو
 هيعرلا الخلا يف هنرق>تةساو

 ءافتقا سرفلاو ال فنكو

 هباذع ىلع ىئذلاو لحعلاو

 ريش اشو
 رادقالاو توتكتلا مان لب

 .دانع ءاع راخلا اللا

 باذلاو لذلا مث لاقف
 راما ىّدأ نم 5 توملا

 روهشلاو نيثنلا هب تدوأ
 ه>ول_سم هدتهج 30 و

 هطدم مايالا تراصو

 هطبلا نيل ىف هيرشو

 هبنلا وفصإ توملا بلطو

 ءاقلغ رش كيمو

 هبانن اذو هيورش اذ_ه

 رده سدل توصلاجو رذ ىلع

 ىرابلا مكمل مالا ضوفو
 هدخ يمداو اصفر هدازو

 باحضأ ني ءاتيضفاوف
 راعلا لولح نم ربخ راثلاو

 هس اا © سس #آ



 - ( ظقاويلان وعلا ) 0

 يدا مرق لام هقوفو
 لاحرلا هر ظنت ترضحو

 راختفا ىلع سا امدبو

 احرف نم لك لمش ددب
 مالبفغلا اذ لاثمت اي لاقو

 ريلا عابس تناك ول هللاو

 لجرلاق وف غيْضلا اوروصل

 ”0ا هوب اع
 اولقو هتيؤر ىف تلقو

 ا0رالو غلب عبس ءاج ذا
 احرحد دق هليدب ىصحالو
 ماسرلا مق ار كاطعأ

 ىرحتلاب ريوصتلا اذ فرعت

 لمعلاو مطوق يف اوقدصو

 « ريطلاو لبلبلا يف نومحاو .ةمساتلا

 هنيدملا نه حار انروفصع .

 هرحش قوف لبلللا دهاشؤ

 ادوعلا هانغ يف ك احي وهو

 مالفقلاك روفصملا هءاخ

 عتسصت !ذام للباب لاقو

 هباغلا يف انهه يت نمل

 دالابا لحرت انب رس مق
 روفصعاي لياملا هل لاق

 ادحاو مهو تدحو انهناو

 ىناوم نكت ذا ىليبس كراف
 هلزجلا يناملا ىؤحتمرت ناو

 هشيرع ىلع ربلا يف مو
 هرشع روبطلا نم هلوحو

 توسلا ريعتسيو

 الاف رشأب هصخو

 علطت ال ١ سانلا دالب فو

 هباصالا ىف للباب تاطخأ

 دايصلا لزانم انهاهف

 ١ ريثك 'ىرولا نيب اندايص

 اددع كانه يما 52-8

 اللاحم

 سانلا رودب قبره الو

 هل زعلا نيعل دوقعم زعلاف



 دلال  ايسلاا 7: ن نع

 د0 رشم 1 م

 ةا/ ( ظءاوملاو لاثمالايف )

 < هرئاطلاو دايصلا نوسْلاو ةماالا

 لابتلب دايصلا بشن دق

 تحءاصو اقول تمقوف

 اهي وهو مهل ترظنو

 مدآ نبااي فيك لوقت يهو
 يحاننم تشو[ لا
 كيف يبغا اي تلمف اذام
 ادبأ ماقّتنا وذ ير نكل

 ضرالا قوف ءادعأ مكماقأ
 ىدعتا ات غاب 0

 ءاود هلام ءاد ىتبيلاف

 همركو قفلا لقع نه سيلو

 يلاع حط ما كا

 تحابو اهعومد ت1

 امن هضعت تدَحآَو

 ىدكفسيفكل انوعنوك أ

 يحارج هب تنخنأ فنكو
 اكيدنأ نه توملا قوذأ يت

 ادحأ كينب نم طق جاي ل

 ضع لتقل يهسسإ مكضعبو
 ئديص,. نم عقاول اذا وبف
 ءاّش هعم كلمل سيل

 همرقل ىلءاك صخعش داسفأ

 فاحمنالاو ةقدلا ةياغ ىف يفاوعبسلائمتاو رفا دف
 ) لاثمالا ىف ه م / ش



 اد

 _ (ظقاوإل كورلا 05

 7 لاتطالا رمسو مالمخلأ يي ف نوسخلاو ةعوانلا 00

 عرت ىذ ره دنع مالغ ينأ

 هرجشى رج وهو هتقداصف

 اعرق اهنم مالا كسمأف
 لافطالا جسم هب مع

 قلطأ ىديس اي 4 لاق

 4 تكلنق فك هل لاق

 ىرجامكوبأ ىردي ول هللاو

 1: ا تأو
 نوناقلا 6 تآرق يفا

 خرصي مالفلاو كاذ لكو
 5 رحافش ىلع عرفلا نهوهو

 ايدع ءام قشنت ثنتسأ ام دعبو

 ا

 ص 0 هلهح نكد

 0 اهعورف تء.كحو

 “ يسب فك فره ال راصو

 ىلاع حاي_صب جيدي وهو
 يتمقوا دق ناط.شلا امتاف

 كابأ ىلرهخم ىذلا نم
 ىرد امو هيون .لب ناكل

 ةاديف نينلا نظحالا» ملام

 اك الأ دقرحبلا اذهب نمو

 0 حايرلاو ثدغتسيو
 فتيربلاب ذاتسالا ةرضحو

 ىنرملا ريحا يت> اع

 قيذلا ناكملايفاحصن عسوب



 0000-0-0 زز0--11 اا 0

 هو ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 « ةلبتسلاو طولبلا ةرحش ىف نولاو ةسماخلا

 ىلجر تحن تدسرغول كتي

 فصاوعلانم نمايفتنكو

 هماقلا فيح تنكذأو ىلا

 هنودالا نم ىدنعام ناف

 حاطبلاو قاف الا تربغاو

 طولبلا ةءاق تباصأ دقو
 هران للي لوقلا لشبسو

 ررضال وىذا نم همصي ملو

 يلوط كم وللا ىف كتي
 قل نم ىفبأ ف راهتبكو

 210 ند ىنسه ام هل تااق

 ةماقك ل1 ىوطا يفو

 هنورأإ ب>وب حايرلا تقو

 ىلبألا طق حابرابو
 عزاعزلا حيفانم تخش ذإ

 حايرلا ردحشلا 3 تاحاحو

 طواوملا هلا د. كالو
 هرامالا م ىرخا ينأنيو



 وعلا ) 6
0-2 

 كمن ل شيكل منا مايالا نيب كيتي نأ ىرماريخ م ناو

 .افخأ اذا هلي هقاغأ افوهلملا سئانباا ثاغأ نك

 0 لماح راخاو حنلملا لماع. راما ىف نوسقملاو ةعئارلا

 د 4 ا را
 ىساق حام ل ح اش. >ح ىل>

 جافسلاب رخالا لمحو
 نحد راص جنفسلا لماشخ

 ىداعملا ىلع التقأ نيح 0

 القثم راص جتفسلا 0

 جافدا لمابلإ نطغق

 اسكلاي هيلع ءاملا تفلو

 قبني وهو حالملا عاط 3

 رحضالواطاوها ىلع ريصاخ

 ساسبلا دعب كءاح اميرون

 ريثك هلغش داللا ىفو
 يساوي الو ىنربال ناكو

 ىحتلملا هلالا ناحبس لاقو

 اعكق قيبلا حاملا لماحو

 ىداولا نط ءاملا الزنو

 المع فخ باذ نيح حاملاو

 جمرانلا ىف ةرذبلا ةطغك

 اسقتلا فاعو ايندلا قرافف
 قاع ايوا بر. اذكهو

 ربص اذا فلا راف ابرف

 + ساعلا "الو نك الب حور



 ( اظعاوملاو لاثمالاىف )

 ملاظ لك سانا ىف اذكهو

٠, 

 ماعلا نيب عرصي هلع

 # ةلماو ةماملا يف نوسؤللاو ةياثلا 9

 برست رهنس تناك ..ةفاخخ

 هلعلا كلت ءاملا ىف تعقوف

 باعاود اهم رظن لب

 بطح نماطاد وعتعقوأف

 ريسسا) تيكرف .تلبقأو
 دايصلا لقأ دق اهدعبو
 هماخا دصَش اروف ءاحو

 ىردتلا ىف دايصلا امنبو

 هلعلا هم سمكلاب تضر قذأ
 ص رقىذمادامصلا تفتلاف

 هماخا هدب نم تماسو

 قاما راغص ف ف كاو رظناف

 بما اهلع ترض ةلكو

 هاد ند ادلخ دحب مو

 همادن ىف ءاملا هوب يهو

 يكراوهيلع ىجاطا تلاقو

 4 قع لدا لعحو

 هاا هن اشنأ تعيصو

 صاقلا نعهتفليف اهسدقو

 همالسأاب شءال .تءجرو
 قالا نسحو عبطلاةءالاس



 ( ظفاويلا نوملا ) 1

 « ةَجاَجدلاو نيكمدلا يف نوسمخاو ةيناثلا »

 هاند ابيلع تلقاف

 هللا كلت رش يردن تناخ

 ءراغإ ىئولل نش فكو

 الامرلا تضخ ؟ امدلابو

 بلاغ ريكلا كيدلا كلذك

 ضرالل هنرق نانع ىول
2 5 0 

 28 ىلع ا يلا لب

 عر ل طا 00

 هي را

 لجت يف ودعال دعب راسو
 ىضرإ) ان هلا هاحبس
 اماغ دق ىذلا كيدال رس

 هنامثلا همفس نكت ملو

 حبلا .ةالص ىلع انذأو

 هريغ ن٠ اء ىر نلو

 هجاخلا ءاضق ىلا اعربساف

 ىرج امح امهس لت الو

 هلع يف رتثشل ىرجح امو

 هرامت هنوقج نم كلو

 ًالاومالاو نينلا 2و

 ضعلا لوطو رقنلا ةرثك نم

 فاس ىلا هياام جمدبال

 هقزم ملاط ود 6ع ىلع

 هةيسامأ لاخقلل دعتسيو

 لمف هللاام بولغمألا ىرد امو

 ىضق لدعلاب قالا نيب لضةلاوذ

 ٠ امظع ارسن
 هنامأ ىذلا 27 ةانح قف

 م هامد ن

 2010000000 1 ]1 1 12 1 2 120 1 1ةذ1ة2 2 1 ذ ذ ز2ز2ز2 ةزةز ز زةز زا“



 ا 4 0

 5 . 1 5 5 ١
 يقي اي 2

 مونلا ميدع لاملا ب>اصو

 بتكي هيلع هليا نج نا
 سعشلا غولط ىلا لزب 2

 هلم تاذ لاعتلل لسسرأ

 ماع لك داريالا < ىلا لق

 ملا و لاملا اذاي لاقو

 هيض ل 5 قلع نغ ىنلاست

 هلي تو ريع يدع تلا
 اشع ريغ نم دقرا املطو

 5 روطفا حابصلا .يفو
 م ناغاآأ قايقرو

 ىدسم أ رورسلايفو انغأ ىفو

 لاعءلا ىلع لاملا وذ نحخ

 اهفرصب حرشناو اهذخ لاقو
 ىريو نظي وهو اهذخأ

 رادلاط-و عورصمملاك حارو

 هحارلا لضو مونلا مدعو

 هطنلا مث حبلا كر

 احابصلا كردأ نيح ماقو

 «بحاص ىلا سكلال حو

 ىعون ددراو كلام ذخلاقو

 هعانقلاب تيضر ينناؤف

 ه١ ( افعا 20 لائمالايف ) '

 موي لك ةسحارلا تقافو
 بث مث لاومالا عمج و

 ىسمي قح راملا لغتشي
 هلل_.ع َْق ع 1 هل لاق

 .مالكلال لاعتلا كحضف

 هنيزلك تييلايف يوح نمو
 هنكسم ىف يننأ تننظ امو

 هللا نيبو ىتنب هءسفقا

 نم موندلا لهسنو

 31 هنمو لوفلا ىرتشأو

 مادإ الب شيعلاب رسطفأ
 ىسما نم يقام ى 001

 لاير ىئام اروف هاظعا

 "هف رط نحب سفنلا فنأو

 ىرولا .لام ىلع ىلوتسا هناب

 رايملابو ليالاب قفحي
 همحاعنلاو ءامفدصلا دقثو

 هطق وأ ةراف رع د

 يوو يعبسلل ا ف

 هعاذ ع نه ننخا نموا كام: :



 ع ود 3 ل
 ١ _(طقاوبا 10 3 0.

 لا خ -نعَىدلأ 4 عماج اذه عنبسلا راغمو

 ترص ماطع نن اورو
 هفشا رادو بالا لخد

 اة كسا يفعبسلا هازف

 اظطرفم اضع باتلاب هضع

 اغحلإ يرفم ذرقلا هارف

 هلاوقأ يف قيقلا ذخأ
 يل ا

 اهلثم احفن ضورال دجأ مل
 هقرع كم ناطاسدلا لزنم
 امب حجي لف ل 013 9

 ا ل

 مع نبع عسلا خم
 ىر ام يل لق بلع اي لاق
 ىتخأ قنأ ناطلسلا ىلاف
 احراخ ىلوو هنء افمف
 هشطب رذحاوناطلسلا بناح

 "6 باقي نم اموسجو

 ١ لق اهف ةخئنار ىذأ نم

 لصح دق امم :ظاتغاف امحءم

 لل .موقلا رضحم ىف هلو
 لمعلااذه نم ف وا هارتعاف
 لجدالا دقن ىلع افوخ اهلك

 لمجلاب ذو. درولا كاذكو

 ليلا يف ارص تنل 3

 لخد هيف ىذلا باط داو

 لمآلا قوف هبانطا يف داز
 ١) 321 ةامدأ نم اضوتف

 ليلاب وهزي بلعتلا ىأرف
 لتال لاق راغلا خر ا
 لز نمانم ا ماكل

 لثملاب ايرمض باعسالا عسوب
 ىلعف لاق اذا نم دداعت ال

 « لامنلاو لاملا باص يف نوخلاو ةيداملا ©

 لام ىذ لجر ىف ةناكح

 هانم غلاب لابنلا .وذسنف
 لاعنلاب طم َلِيَيسَعَرو
 هانغ نم ناري قلقا <

 00 ا 7 ذأ 7 00

 1 1 1 5 , لاش" ”ي

 5 7 ١ : / هي 94 ا ع 1

 0 1 ١ 0 ْ _ 1 . ١

 ١ . ' / 17 / ٠

 0 5 0 ١

 2 ا مهجر همنا 1
1 1 0 

 4 0 مم ب



 3 ( ظعاوملاو لاثءالا ىف )

 هداعسلا بئاكر تلحرو

 ميدعللو 0 جاتحاو

 هلاثنق هبا.حا تعفصو

 ىلو ثدح ماعلا انخ.شو

 لضف اذ املع تيأو ناف
 هناكلا هذه هل مكحاف

 نمهزو ناك» يا يف يملاف

 ميدقتلا هبوثب انءاحو
 هلاذرلا ةياغ يف لزياملو
 اله_بو مكب الهأ هل اولاق

 لها لهأ سائلا يف هسفان
 هياقو هل ملا ذدخماو

 هلت يف ارجاشت دق نالجي
 نورفقلا امه تزربو

 ابولغم ىرينم نا طرمشلاو

 يعارماو ضافلا كريو

 رابغلا ناد تكتف

 عقال نم ادورطم حارو

 نيفلا هقيرط يف سادف
 راكلا دانم اذكمهو

 هلو لاتقل لك دفو
 نويعلاو فونالا تردحاو

 حاطبلاو قاف الا تريغاو

 ابورطاو راربفلا بجوتسإ
 يعارلا مال غ نئوكيالو

 رارفلا ىلا لم دحاو نع

 عدافضلا ةكرب ىف الخلا ىلا

 نيبلا سؤك لكسلا عرجو
 راعشلا ىلا ىذآلاب

 « عبلا ءاساج ىف نوسملا »

 لجدول يدلل لك ف لبجلا لهأولا عببلا لسرأ



 ا يف هنغدل اك لب

 باقلا يف هتاعش تفطن | تح
 هنلاأاخم هتث> تقزمو

 هنع امغرضرالا قوف تامو

 مدعم كنس را
 رآةتحم اريغص مهم رقتح ال

 ٠ ا ادمع و

 بركلامظعو سأيلا ةدش نم
 هكا انم هئمط نهم تريكو

 هلم ابرِش سومانلا ركسو
 ىباصأ ترطسدق امل ًارقاو
 2 نملاتلاعا اعرف

 # معلا ةيزم يف نوءنرالاو ةنماثلا ف

 هملاكملا اءهسب نم ناصخش

 الل ريقفلا ناك اءهعْمو
 باطحلا يف ينغلا اد تباف
 ىر ام ريقف اي ىنغلا لاق

 ارثن ىدبت مولعلا» ت 0
 ظفالا نسحم .سانلا بلع
 بتكمراهلايفو يجدلا ىف 1
 ساركلاب زاجالا ىعدتو

 ملع وا عاش ربقق ىا

 يك ذ ماع نع 5و ىل لق
 ْ ىقبا اذ نه سفنال ينغلا نا

 انالوم هستفي حو اذ لكو

 مايالا تاو كاذ دعو

 همصاخل ا يل از وفل ىلع تضفأ
 11 ام .اهتهاج قنلا امأ
 باوجلا نغ يناثلا تكسو
 يرولا نيب هتلعف ىذلا امو

 ارمشلا ولتنو ثلا أرقتو
 ظحاءوسلاومالا يفك مسح

 مو
 سارلا كاتا ذحلا تكلا

 ماعلا .نيب رك ذي هنيأر
 نويوسملا ةلام ىف ىلحي

 اقجالا لوقلا لوقأ امو
 يناون امو رادلا كرت لب.

 ماني الو وفغي ال هدلاو

 انتل يفلت بص نك وسنن او

 تا



 5 ( ظعاوملاو ل تالاف

 4 سومانلاو عببسلا قف نوءلرالاو ةعلاسلا 9

 لا 2001 1 ردو

 هرهش -----

 نآريستاب ان تي

 لسي مل سولو كاذ لكو
 هطبا تع ها َمَراَق

 ءادلا نيع كافخمي ال دقحلاو

 نمدنسو 4 هاذا ةياغ

 اصاقن هظيغ ديد نمو

 ناسا ضال
 لزي ملو هءورشم يف دتثاو

 هتسسإ يف هغدلب ةرانو
 مرضلا ن 0 ابْضَع ز رياهسسللا و

 ءاودلا“ رثع نكح مو



 0 7 عع 54
 2 1 ذاهب تاتحا 0000 ا ا 000 8 00

0 .7 

 ' رتتسم قييف راسنال حار وأ
 عوجلاب نكي نا راظتنالاو

 . عقو ام ثيدح نآلا عمتساف
 هسعاقلا ىف هتريح نم طقلا

 اهيصع ىلع يو:ساو طنق
  بولقلا دب ىلدن مث

 يسيس ناف مم نأ مدي ملو

 اعرسسم حارق ابواصم هار
 هعاقلا كلت نايف تجارفن

 نيتي تلتق هل. اولاق

 هن فوك ضيعبلا لجحرو

 يلو اةيرف :طقلا يأر ذمو



 ١ ظعاوملاولاثمالا يف ( 1

 هيب عم عارزلا 25+

 انوملا سحا هنا كاذو

 موي تاذ دالوالا ع

 هحبصت اوذخ ىدالوالاقو

 اتكرت .ىلا ضرالا ةعلعقلا

 لمع ايف نا لاق ناكو

 رتاسم' بححم امم وهو

 اثحيللاو اهب بقثلا اورثك آف
 هيصولا هذه دع تامو

 انهو كانه انرح اودهتحاو ش

 ةبوصخ هب تداز اهماف

 ازومت ىف عضولل تدهتجاو

 دئاصخلا وهكشال رتكلاف

 هينثال لصالا ىف تلمج دق
 انب ًاعطق لامآلا عطقو

 مونلل عحطضم اذإ وهو
 1 هحيضفلا نه ىدعل مكينغت

 اهنرو .يدلاو نم يتلا ىه

 ازرع ددزي ضرالا يفهقلب نم
 رهظي هيلع ثحبلاب برو

 انراو ا باقلا اوذختاو
 هن وبس هذالوأ تدحرخو

 سولفلا 'يباخم اوفرعبل
 ىنملا.ةياغ ضرالل اذ ناكو

 هبوصفملا ل. ام تانحو
 ازونك اهيلق نم تجرخأو

 #* ناريفلاوه فن بلص يذلا طقلايف نوعبرالاو ةسداسلا

 نقط نمقلاب ىف ىريجخ اع نيكل تس و رق

 همأرم ىلا ادي د خب لو هماظع ىلع داجلا قصتلاو
 لجالا دقف ىلع ىوني اماذ للا اق نمةمحالا فطخ نإ



 ع ! . « ظقاويلاز وعلا ) 5

 5 مهن» جراخل دجأ مو

 سارتحالا مزلي ذئنيح
 لوخدلا ائمزاي نكي و

 هئيرعلا هذه نع اولحراف

 جولولا رمش امبرو

 ساعي ىهاظ نم "ىثلاو

 هئيرقلاب فرعي دق توملاف

 38 "0 جورخلا هدعن ل.حتسبو

 ب جامتلاو بائذلا يف نومدرالاو ةمبارلا

 بيعت م ةنايحلا هللا ىل

 ت ايس رهظت ضرالا يف و
 ىداعالا مهس ىنضلاب تشارا

 رذحافحلصلانيمب ت رظن اذا

 : اثيدح ينع عمتساو كدور

 انهر كسلك ان دنع عدوبو

 هيدل مهراغص اونهر دقو
 هامش ىلع راغصلا تدبررف

 بئذلكفبائذلا ربك ذمو

 ءوس غابط عابطلا ناك اذا

 - بيصتال *طخمو اودمت ؟و

 بيلا اهلئابح يف ىسف
 اللا انك ءرا ف
 بيرق اهميش برحلا ناف
 بيلا نيالا ءرك ذب صغي
 بلا اذهااي ا. كادر

 بونذلا رفتنت حلصلا دنعو

 بولق تفلتخا وا انخ اذا

 فوتي هيواسم نع. لكو

 بحاذو بالكلااوحارو
 .. بورحالو بالكلا تفلأو
 هسدنر امل وهو ناخ ةاشل

 ِتد كانأ نأ كاينأ نمو

 ذآ الو ديف ندأ ذاق



 34 0-3 10 3 .٠ ء اد همم دن 4 دهن وا 7 "ا تا

 3 ( ظءاوملاو لاثءالايف )

 اقرسس 'يثب بئذلا يعدا مل
 يبأي لمأت درقلل لاقو '

 قبطلا سعأي درقلا لغتسشاف
 لاؤسدلاب  نللا ياو
 انما 4 2و و هنكل

 واعف لزي ل ل

 1 الكفر 01 ينناف

 ع رملا مخو ىلع م الك
 مكح نم ناب ىضاقلارهظأو

 بلعثلا ريغ عاتملا قرسام
 قرستملا هةمد ترمغو

 لالا هلك فرش نك و

 الو ملا عفدي يتح سيلا يف
 يك طق جرخال ركملاو

 ىدملا لثم هيلع ىعدملاو
 ملل اف مالع يف .هئلظب

 ضرما مانو عبسلا ضيم دق
 هداح عاشا دقو ال فكو

 هركو يف هدوعت نأ مسالاو
 رب مل لس راللاقدق
 يناحصا نم دعب ىداع نم

 ىداوبلا يف روشنملا رمساف
 دحاولا دعل دحاولا اولذدو

 بلاعثالا لخدن مل امناو

 لوش 35 مه“ تعوض

 لملك اولخد .نيذلا ن

 ضرغ نع كاذ ناكودراغيف ٠

 دنع يضْنأ نئوخولا ىلا

 را نك قر مو
 ري نأ نانا اعلا
 ىنانو يرفاظأ ىنتكحيو
 ىداولا اذه ش وحو تلقآو

 دديلا يف مويصحأ نك أو
 نلاخلا لمفتام تأر ال
 لد ىل مادقالا. رثأ نم
 لمرلا ىف تمبطدق مهاج رأ



 ( ظفقاوملا نويعلا )

 نيلاعلا هلااي لاق
 مدعلا لا مف يلاح

 دايعلا براي كلاسا

 الحاع توملا لسرت نإ

 احوالا هلو ق مام

 الولاقتاطتبشا وللاق
 انب لاما شلع ول لاق

 ور | ينايسش سب لاق

 0ك مرح. ول لاق

 امام اذه .نلمالاو .نفذلا

 انحرلا محرايو

 ام . يك يدخر

 اهسأا دك نه توملا ول

 اماو ك.ءاوق هجاخ

 امش كل لمعتو ينيد

 املا اوح كايعال ح

 اهعلاالو شاشطلا وللاق

  درقلا دنع امفارتىلعثلاو ىئذلا نوعبرالاو ةيناثلا ف

 7ةنيه سس .- با ازا

 ١١ : صم و1



 كاان تحت ةةنهس يهب نا. يرض فم نط لا ف

 ١: ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 < عبسلا دلج سناللا راملا نوثالثلاو 5

 ل 2 قا حارو

 سانلا اهامؤ ند هن راغف

 رودلااودسو ةئم اوعزفو

 3 م 5 رامجملا امو

 هدم 4 طوس
 أولاقو هباريضاو موو

 هفباس تح حالنابج نمك

 عبطلاب اعل تخفتناف

 هنيرعلا يف ثيالا لث» رازي
 سابللاو ةبئيطا اهرغو

 2 نانا ترهيسسل لأ

 هوعلطا عبسلا شامل نهؤ

 هغراف ىهو :لاطبالا ددس

 * رابمعاو ناصللا نوءرالا 2#

 ارامح اقرس امون ناصل

 ىل شحجلا اذهنإ ريكلا لاق
 هتقرس ينأأ ريغصلا لاق

 ىللق هجحو غاب هل لاق

 ةمئاشملا تذفأ اذه دعبو

 شحطللاب امهضعب الباقو

 نيذه ىلعالمف سقورظناف .

 ةرسملا ناعيضي امهارا

 اراه الخلا ىف

 لس هتلصح ينن

 هتقبس قراس لك هفو

1 

 لقعلا لاقي يثحج ذخأت
 هك نأمل ىلا - اميطأ ادي
 شحبلاب ىشه ثلاث ءاخ

 ند بر لافتقلا ىدل

 ( لاثمالا ىف ؛ م )

 ةبحسس



 فيعضلا ىلع مكملا اذكهو

 اذ نكي نهو ءربظ ىف ةكوش اذ نكي

 « ديدحلا ةناو راخفلا ةملا يف نونالثلاو ةنماثلا

 فيغر قب تاصن 7 بورمضل

 هرمأل ضو هرمأف

 فردا ىنيصلا ديدجلا ٠

 ىوس هم ىرفاست نأ كل له

 مدص اذا امداص فاخأ تلاق

 ينجح نير ةات اط تلاق

 تلحتراو .اهعم اهتذخأو
 سلاما ىذأ نع اهتدعبأو

 راوطأا ىدل انما مدمن

 كلا اج دب .انكمو

 0 دوق ةنسا ىلإ تلاق

 اوطلايطالخلا ىف نيقشتنم

 مدملا ساك ىرفس ىف ينقيذب
 يبرتب ىذالا نيفاخم الو

 0 ا انو

 سبايمسج لكن هتسرتحاو

 راخنلا ةسا تريكحناف

 سفنلا :كاله ىلا ةجو٠

 ينل



 11 ا دل وبا ا

 ١ ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 فرت مهف :ملظلاب اناكو

 انيدهديتحاو مكنمدبال

 دحاولا دعب دحاولا اوفرتعاف
 ءانأ وا سندان نمو

 هيالاوفهن مكن انأ امأ

 السلا .ىف تيغبو تيقط 5و
 0-26 هبا

 كينطأا لقا
 زاغتسبفلا يف تيذأ ام كلا
 مع نماشج تكتل ا كنأ بح

 فرش مهيفك مانغالا كلكأف
 كيد قف ضرم نم انلكو

 بدلا مث رسءتلل  اورذنتعاو

 رانا ىلع لكلا لوع لب

 بندا نت :ا راما لاق

 رغصلا يف تينح تنك اماو
 ناس ل نأ كاذو

 ىمدق ءابر ىف تغفضو دقو

 قالا لاعف .هللا لميو

 6 0 تدنذأ ىدلا ده

 7-9 4 9 ب ءلا راح ن

 انيديأ تنح اال ة 1

 ىدتعم انف ناك نم ىر قح

 ذ وأ انابرق هلع

 ءراابو ىعارلاب تةطن

 الزنا ف يبصأو

1 

 تمدق دق .فندلا ىارتعابو

 كا اوووف هيد
 رافنتت سا ىلا كي دؤوب امد
 مدمعلا كي اني ىعارلا برش وأ

 فرتحاا از>يعارلا كلك أو

 كيف نوكي موقلا ادف اشاح

 بئذلاب اررض اوطيحم ملو

 راجل لظب راجل اودع

 ىذا ممكن يئارتعابو

 رطخ يللا, ىلعو اريغد اذ

 مث لم ةضق تبق مْ

 وقح نه نكي ملاذه ناو

 ىرصا ىف رس مل لبهف

 اوءّحو ام> كال_طلا هب



 ( ظقاويلا نويعلا ) 0

 اهدحو--ههملا اذ ىف اهنأو
 ةدوصقملا ةدلبال اونا قح

 بكرلا ريمال لون ىمو
 رعلا لولا رحام ىالول

 ةبذلو ىل عاطي ام تاهف

 نأ اذام هلل) ابيه لاق

 لوش اهمناف ليخلا لث-1ىئوق

 اهدعان دحا ام تد_حا

 هدودُم اهديو ِتازق

 يقرض لويْجا ىف تيار فد

 ةبقعلا رهظ قوف متدمسالو
 همطأ لوص> ىلع ينزاحو
 تاعف ام لخلا كولس ىفو
 لوط سأرلا ىلغتقد املاطاب

 #*“ شوحولا نوعاط يف نونالثلاو ةعلاسلا

 شوحولا ىف نوعاطلا عفو نع

 هبانغلاب نهد 38 تعا ىح

 هرساكلا شوحولا ايا لاقو
 ضرملاب مكل هللا مسق دخ
 لما هحو نم ةجعتلا مهرحآ"

 شوبكلاب ٠.عابسلا عمو
 هياصالا ةياغ .هاخ ام

 هدجو مالكلاب مهي ماقو

 ةرباسإلا ريشعماب اوم.سأ ىنع
 ضرالا هو قوف ميغط ال
 لججاب متحر ةقانثا ارو نمو

 انا د. 000



 بتديفس

 :فتسحل لج وب

 ل خرا سو ننادصع دو 8 ,

 07 2 (ظعاولاولانمالايف )

 ةلاذد نأ هدج نم كسك

 دسيعب نم عيسي قا ناف

 رياذ نمو مهريغص لاق

 0 ان ريك

 نونا, تسل ريكلا لاَ
 لعش يريغت رددق تنكنا

 هروص# هلم اوعجرو

 لج اثس !ىفريب تلا اذكهو

 الحاج كب طب رب انلكو
 دعتسلا نجا قرع لأز

 طبه ني تيرفعلاك طقأا

 لحعلا ءار>ا هيلع يذلا وه

 نوت كمفع اأو
 لقعي اذه فك عيمجا لاق

 هروص ريغب نكل اوفرصناو
 لمعلا ىلع ةردقم دج ملام

 3 هنرعلا بحاصو .بايذلا 6 نونالثااو ةسداسلا

 هبقعلاعواطيف سمأ تدهاش
 لاوزلا ةعاس يفاذ ناكو

 بارتلا ىف نرغ تالجعلاو
 ىوقلا هتناخ و راتحا دئاقلاو

 الحلا. نم ةبابذ تلقأف
 ارو نم مهف عفدت ْتّدْجَسأَو

 هلامعثلا اهنأ نظن نهو

 لجعلاب لورخلا راسنأ دمبو
 قودتصلا ىلع تما ١

 باكرلاب فوطت تيشو

 هب مع 9 لبا ن 3 انس

 ىوتلا ضعبلا ىلع ليخلاب ضعبلاو
 ا تم تلف دقو

 | 1 ند ملكي عدلت

  هلاصولا ةعااعتقلا ا

 لجملات حب نءبارتلا عطتناو

 قارطلا 3 :١ وعض تك 5

 باذعلاو ةذشلا ةياغ 3

 هباهالا ةياغ ىف اهتاو



 ( ظقاولانويعلا ) لاا

 مرو راطف ال وأ هذ

 للقاء ودع لك ايلاغو

 عقو دق امم ةبدلا تاع

 متامعلاب صوصالا لعفت ام

 هقول ىضف برضلا كلذ نه

 هبت ند ءاح توه بر لب

 لها قب دصن هريخ سانلا يف

 كي ناريفلا ةيعمج نونالثلاو ةسماخلا »

 طنلاو ممرج يف ارك و

 اولا ف تحارءارآلا بلغاو

 هلمح تءأر مهريك لاح

 مع دق مكيلع اماط .ط ا 3 00

 توكس يف لقا املاطو

 ةعمس دحأ اه ىثم ناو

 هيوس مهضعل عم اودحماو

 طقال ةلةيح نوعرتخم
 ال ذا مادا

 هليمح انصالخ ىلع يو
 "1 نيف كل دور وفو
 تويلاىفو قوسلاو طيغلايف

 هممت ةقيرط مكنودف

 انيس دف نط ل نى

 انسه شه يعينه فن



 وو ( اظظعاوملاو لثءالاىف )

 فرىع قاذنملاثمالاتلاقو ىرطلاكقوف تقذ التف ىع

 ني طارّس ةمكح نوئالثلاو هثلاثلا ا

 ناوذاوبابج أ كتنيرسكىف تلخ دنا طارقسايعنصت فيكو
 نادم بابحالا عم طايحا مس رغصالو قيَض هرضام لاقف

  امحاصو ةيدلا يف نوتالثااو ةعئارلا 0

 نقيين ديس يا 7 .

 هيد هتحام دق ليتر ف هيلا لاا
 امودخم.-' اممم انبي. قف مه نأ هيلع تطرتشاو ظ

 هب وَلا مزاولاب يسال م ديصلا حور ىو

 لسحو هيلا اهنم نكي ملو لجرلا اهياع داتعاو باطف ظ

 مونلا يف اهحاص تدجوف موب تاذ ةبدلا تءاح لب 5

 هتمح قوف بابذلا تارو:>: هني تايقتساو تساشل ظ



 فاول نودلا)» 2 1

 لمآ هنع مفاد مو ىرجم. وهو بئذلا هلاتغاو

 34 سرملاو لازغلا يف نوالثلاو ةناثلا ٍِك

 سرغلامف نم لا زغا| فظخ دق

 0 هيث ناسا اند م

 مدانو فنسآ نيب ءاجو
 ئعرام ناسنالا لبقف

 اماجللا_ هلا نا: بو
 ىداوبلا يف لازغلا درطو

 ناصأ او سرافلا عج ر لب

 كريخ داز ناصحلا هل لاق

 ناسنالا هيأ يبس قلطأ
 ىدايالا كلت دم دقو فك

 .نسرتح |امدنم وهو شاشح ثغض

 ارساخ : 55 ناصخلا عجرو

 مدا نبا ىلا ءاوكحش ثدب

 احرسلا هلع طح الجاعو

 امامغلا قسف هبراس

 هىداولا نطبب هلصحي ملف

 ناقررع بعت نما اهالك
 ' كريغ بيح ىهدلا انا سبل

 ناجل هب ىلوأ تول



 شحج هراد د رفاس

 52 نيح بلكلا ددعاو

 اوطغ ةءاغ اواصُ

 ب ميم قوقل
 4 هاريغا راخا امأ

 ىناوت امو ىعري راصف
 يببح أي باكلا هل لاك

 ىقىح كلم بنل ىلعدقرا

 ىلو مث لوقلا حرطاف

 هيلا مق بلكلل لاق

 اذه فيك باكلا هل لاك

 يراهم يفلك الاىنتمرحا

 نامزلاو نهدلا هتاخ دق

 ناز م شدجلا اذ مسإو

 ناها همسا اذه ىلكلاو

 ناكم لا .اهئاز بةجارل

 نادالا اين احق ا
 نامالاو دنلا هلو>و

 ناوالا هلل نم ناو

 ناهدلا و جرخلا يف شيملا

 ناوه ىل عوجلاف لك ١

 نابزرم هيعواطن مو

 تانك انا مر

 ناهآلإل كنس. ىنئاف
 ناعطلاو برضلا كنافال
 نامحر كشال عوجلاو

7 



 ضن

 اللا "سوال. لاق
 يداؤف تع دق كتنب

 احاوز اهدنع ىتتناو

 الهسو مكي الهأ لاق

 ىنه تدطع دقام كيت

 فحم اهبمج اكل
 طلع الا لف ثنو
 ودبن هيف محضلا كفكو

 اهدخو مف تدر ناو

 هاوه يف عبسلا ركفف

 در>و مق لكلا د.سأب
 للا م ىف

 ينم رفظلاو ىلا كادف

 اهوا هل يعسإ ماقق

 هأآرب .هل بدا: لكحو

 ضاق ىتوقلا هنم لسو
(«ّ 

 2 ه6 ةاعمشس دقو 0 5-0
52 ( 

 ( ظقاويلانويملا )

 ناش لاجرلا -ى-هل نمو
 ناسحلا لعف !ذكهو

 7 ناهنال سانلايف عبسلاو
 ناوالا ىدعس نءنا دق

 نامخجاو ردلا كل ىدهب

 ناحرهم سبللا مظعمو
 اللام هاسإ مفلاو

 ذآ انه لام

 اونام ماركلا لاقببالو
 ناجح رت لاحخلاو لاقو

 نامزلإ لعفي 5 لءئاو .

 ناتتفا ىوطلاو نكتفم

 ناسالاو قاحاو مفلاو

 00د ةريستم

 ناهما ٍباحْخاب لحو
 نان دلأه دعا.ص

 ناجلا م-مْمم هلاتغاو

 ناوه ىوطلا نا لو

 تصحح قطو ميم

 حا
ْ 
: 

 ةةفليللا بنو



 اموي حار ادئاص نأ اوكحو

 عجرا هل لاق تالمحلا ءارف

 طق وه امنا عببتلاا# 20

 ىدنع وش وحولا به رأالانأ

 لع ةناتك ىيخاس ىلعو

 يح ةد.صقلا ملاكم 3

 ىلوو هم ناصحلاب ىرط

 5 ( ظعاوللاو لاثمالايف ) .

 نالز فلا عتا سم يف الخال
 نارا ةلوش عنبسلا انه

 نازيفلا قلع لاس هك

 يناص> قحبو ىلو> ينالكو

 نامالا رادل انراه اشاخ

 قاسرنلا نما اهنا نق الاىدالاج رلاىلغأ اذكو

 ةف نقل اع يعدي نذل

 ياه نإ كك نكفاىعاش نك و

 ناحت.الا دهاؤوش هن

 #« قشانلا عبسلا ىف نونالثلا

 ناخد هل رأب قدنفمعلا

 ازينع ههوق يف راز نا

 . هيلع اطس دق كلم ؟

 لماذ عبيسلا ةبصقو

 اموب سه نيح هك ذأ

 اسورع مهب نم دهاش

 اهاوه ىف عبسلا لي

 اليس اهوحمن د + مو

 اببأ ىلا ىس حار لب

 ناعأ 10 او
 ناوملاو لذلا هب 0

 نامز 01 1 ادي + 1لا

 كا هع
 اوناك هيف سانلاو ضورلاب
 نائلاو..دهملا اهعاز دق

 تقلا و: ترغلا هل
 نان هل دق حمر ند

 ناصح هتحن نم ناكو



 نويعلا ) م

 قلبت نأ - مهيالا كلأسأ
 ءاعدلا ايل هللا عمسفق

 املا نيديرت اله اط الاق

 كعم ريظن نا انيلع الاق
 ءاوطا يف نيش اننيو
 هيسوجاو ليف ردلاو لجعلاو
 هللا لثم .ليفلا نيرظنتو
 ةرقنلاك هنيرظنم رحبلاو
 ريظني سياف مدأ نب 1 امأ

 هحاملاىذ ين نهو ِتلاق

 هايضقو ادودع 0

 طظسولا <ما امهنه لك لاقو

 اه لكلا عش راو تكسمأف

 اجم اولاقف سانلا رييخاف

 تراط فنك موبلا اهولأسو
 مكع انغرترط دقمط تلاق

 تمقو نأ اطوق لهكت مو
 رمثلا ضعب رخيفلا بخ كاذو

 ' ا نأ 15 5
 ءاحرالاب ضرالا نب رظنمو

 هسوعلاك قوف نم مهر
 هلمقلا لثم موزخللا لجاو

 هرقلاك ااسج نيرظنمو
 قم اذه لك نم هنال

 ةحنج أيل نكت مول ليذال
 ءانضرع مث رطب لك
 :طغالاومالكلاي رذحاو مقلاب
 امتنم م بحل ناطش تاكو
 1107 ع دادواو

 تراس ءاوطا ناكس نيبو

 يكتم الإ نيبلا فاخأ“ الو
 تعقفش اواه راجح - مك و

 # نابجلا دايصلايف نورشعلاو ةمساتلا »
 ناديملا يف عاجشلا لضف نأ نايت ا و امد

 - اتفيتعنس؛إ ”" ؟” ةيح طي
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 ؟84 222222 ظغاوملاو لامآلاَق )

 هراكملا ةعدفضلا تلاقف

 لد_:ءمو عطاق فيس ىئدلل

 هزافلاب ةطوبرم اهاحرو

 لثق هب ىرمأ ىلع هلس نم

 ي ةنيدملارافو المخا رأف ف نورشملاو ةعلاسلا 9

 نالك أي نارافلا ابو

 اماعطلا كرثو التخدف

 للا راف هعاس دب ماقو

 ءذاكلا فاعور لك الااللاو

 صحصقغلاب بوذي ب اقلاولاقو

 هنشياكملا ئم اراف اعد دقو

 اللا ىقلاو اخيطب قثو

 ناريجلا نم اطق ارظن اذا

 لخدو ءاخ طقلا رظنو

 هزرالا هدب ند تدضشنو

 صخنلا اهورعي ةذلالا ىفريخال

 ب رويطلاو ةافحاسلا يف نورشملاو ةئماثلا

 ارويطلا تأر ةافدلسلا
 اوطاف ريطأ نأ ىل نمو تلاق

 ارودلا قوش يلاعلا اهربط ىف

 ىوحامو يحض نوكلا رظنال



 ( ظقاولانويعلا ) <«

قؤلا ف نورشملاو ة-ددالا 2
 1 ةرافلاو ةعد

 هراف اهماع ترم ةعدفض

 يراديفىنترزول نأ رضام
 ءاتشلا نمز دعب نيتات

 لأ امان ةزافلا كاف
 هراكملا ةعدفذلا اط تلاق

 يلجر كيف ةرافاي ٍظيرأ

 هل موعنانمع اذا قح

 كر ناو اقديمف
 هطب رال اهدايق تملسو

 عاتما الب اهب تحبسو

 ءالا يف بح غور ىو

 تبرطضاو اهلج ربت دفرك

 رسنلارو م ىف اذه ناكو

 نيبلا طوقس رسنلا طتسف

 هراحاي ابح ماي اط تلاق

 راها وأ للا يف ناك نا

 | ١ حسا قوق نحر
 الهأ تنكح مومال ىتتيلا
 هراسخلا ىلع اط تون دقو

 لجحلا يف اناجرأ ىوتسلو
 هلا يف كاذ ذا ىوتسنو

 د يأو اننعتك رل

 هطن تطنو اهيف تطمراو
 عابر دق ءاملا يف تعطقو

 0 1| ما واوتلا نطو
 تبرق جور ىلا اهحورو

 يردبال امهم لك ناكو
 نينالاب طابرتا عفرو

 د تداييقللا
2 1 2 
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1 4 
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 «”/ ( ظعاوملاو لاثءالا ىف )

 ناك نبأو عبسلا هل لاق

 سمشلا عولط يف ناك لاقف
 هلبألا كتب عسيسلا لتخو

 هيخامىلا عبسلاب راسو
 ميرغلا عضوم اذسه لاقو

 ههسح لاح عبسلا رظف

 ريبلا .طسو ةوقلاب طلو
 قرش دق هئمو ءاملآ برسمف

 ةمالاسلاب 5 رآلا عجرو

 ريثكلا ل ماب و رصنلاب زافو

 اناكملاو نامزلا يل حض 5

 سشسعش نبين قست ةدإب ف

 هليحالا هلاضعا ىلع فود

 همق لتمخلا ربظي رسال

 مقالا ن ءالا نا ئاخلا

 هدم ننرآ لاذع ]هكس

 ريبخلا دسسالاب نكي مو

 قرغو الهح ةشيعلا قرافو

 ةيارلا مسوو

 ريغصلا د5 اورقتحال لاقو

 4ه اذعلاو

 4 ةريغصلا ةمسلاو دايصلا 5 نورشملاو 02 9

 دان ل ا نأ

 عرذأ ضع ءاملا تساطتف

 أ او: 1

 يل لفعال ذئنيح اط لاق

 ادودحوملا كر ند زجحاعو

 دالبلا ْكَنصَأ نك دب يف
 هراخيتسا 53 دقام دكعل قم

 هعدذطا ينتلدب امتيلا

 ينغضمي نه عوجلا نم اموب
 رضحا ناكساا اذه 3 دعاو

 مخ ا سانلا لوقت َىَح

 لج اب الجاف تكرت اذا
 1د وقأملا بلطو ةعايط



 الخلا يف اهمنالزغلا تتشو
 هيعج يف شوحولا عمتجاف
 انضر مهم لك لاقو

 ملا قالبلنف ليتم
 : ئهتايو نلكأب 31

 اولا هلضوي نمو اولاق
 3 عا ال لاقو
 اراسو هل لعملا اوردقف

 ةدالجلا عم عبسلا لباقو
 .انويخر هام رازق ادد

 يعارملا يف لازم ال3 ند

 موي لك كل ريغص بش
 دغلا عم ىتناو حر هل لاق
 هركحب :دعب داع مث حارف

 هدع حارو عبسلا لباقو
 بهلاعماهدحو ةلعو

 قفلا بيصنا اذ نيا لاقو
 باوحلا يف فرالا عرمسأف

 .ايذاك نوك أ نأ اغاح لاقو
 ىجلا لثم كوخأ ينلباق

 7 1 0 ” الجاذه قون يل او 2 :

 7 برض بنجلاو ليذلا كر حو

 :. 0 . 3دحأ دو ةنأ دعل نم

 - .انونفع لق م اتيلع نخاف

 3 ار اهف كريغ دجلا
 00| هلك 0

 | 1 3 0 ةاجا 2 3

 2 قرو يف ربج ريغ مكتم تفشام

 بارما نم ركملا جرخأو
  اينرأ تام و 5 تنك

 خا ايم + برالا ذخأو



 ا ( ظعاوملاو لاثمالايف )

 ان
 ةعاس وحن ءاملا يف ادعقو

 ءرماآلتطو راخخأ ط1

 ةسأر ىف ةقيرط يأر امو

 ينأت الب يدجال لاق لب
 ءاملا قوف تنا كيدي مفرأ

 ينلحا ضيررملا كاربظ قوفو
 اكبلع ىنجرخم نا دعب ذا

 علطت فيفحلا رخل تنأو

 نياجرلا ىلع تلا عش راف

 اماس الخ ىدحلا اذه ناكو

 هرطانبا تاعثلاه بلع طن

 لطاياللا

 اهيف الزتف

 . ةوطلا حس كنقذ نم تنبلاي

 ا ءاع : سها تبقو

 وربلا لخدت تدرأ ناو

 4 ايا ركتهو رانار

 رم كالطا نم اند 1

 هسف' صالخ ىلع اهلعغ

 ينع .ماوقلا يف ليوط تنا
 ءاعنا ىلا يمزرا كمارو

 ينلاست اف انحورخ نعو

 كيدي وأ كقذ نم رجأ

 عجراو اعتني حورت من

 نيدلاب ءاملا قو مهو

 ةرقنا قوف تبرغملاك ءاحو

 لخدام لثمناطيشلا جر دق

 ىدتهادشرلا ىلاف تر ناف

 احورخلا مدق لوخدلا لق

 هباغ لوقعلا نع. .اهتاف

 *« تنرالاو عبسلا يف نو رششعلاو ةعلارلا ف

 شوحولا كلم وهو عبسلا

 هراصلاو ركحملا ناماعي
 شوفة هرعشو هيأ

 ( لاثمالا قف « م )



 1( ظقاويلا نويبلا) 1
 اهارك الايج وياذهناك نا

 ىديس ىلا نأ نأ مويلاف

 ظحو بعل يف لزأ مو

 زاذللا بر داع اماف : لاق
 ءاحو هدق راما كف

 ىمركلا قوف ديلا امدبو

 "هب حاصو الجاع هيلع طن هبحاص وحن راجلا لقأ ذا

 7 املق دق هبرض نم ءرهظو. "اصعلاب ىرجي مداخلا لبقأف
 000 لبحلا همي ال طقلاو رادلا يف .سمأ الا عاشو
 000 011 )ليقف لقا املأ - لئابرخ رخام حسو

 « ىاعثلاو ىدإلا ىف نورشملاو ةثلاثلا

 2 برشأ ةيرآ ىديع اي لاقن نلف ءارك. نم ىدجلا

 عيتلاءامباذعنمامظلاىور يم مق لضف ىدحلا هل لاق
 دراب ءام ةرفح ارظن ذا دروملا لب اه امو



 ص010 لكل]ٌَُُ

 اكل ( ظعاوملاو لاثءالايف )

 لصو لوال العد العحو ىلا حذس ىلع 1[ ادد>و

 لكتاوامونى رالاق رغتداف

 دخلا يف تمواد ةافحلسلاو
 يع ءاخل بنرالا اح دمو

 رجالا لكو لمملا كل لاق
 دك ظعا:يف ءانإ ط0

 لضتا اف هتعرس ىوق ىلع

 ذل لوطا ٠١ تلو
 نع ةافداساا كانه ئار

 لوحو د> نميملاىفاذكهو

 بذعأ مل راما لاق

 يدابتجا يف داز الكو

 برضي طق طقلا تارامو

 شيعلا لس فشكي ا
 هفذتسا دق يالوم نظا

 بكرأ مث لاقنالا لحأو

 ءامغلاب ن و>اطلا لخداو

 يداؤف ىلع ب رضاا يبداز
 باح اهلثدبلا يف لعقلاو

 ملي :نايتلا ءلوطدلا لو
 شرفلاق وف لوس ةراثو

 هف2# هطنو هصورل



 ( ظقاويلا نويعلا ) ف

 هفيح ىلوو اهلا سجواف

 هرب نلنآَنَم داصلا برقو

 هفن صالخل غوري وهو
 اق وثوم هن رق ند لزب و

 دايصلا مم قابلا ينأ مث

 دويقلا هلحر يف تعضوو

 اللغنيخ همرق ىلا رظناو
 كيعأ يدلاب تعقو لقو
 !ويتتاه ىماساي مناو

 بالكتلا َلرأ امثس دم

 هفيحتلا لجرالا هتامحو

 ةمامقلاك ءادعالا هلو>و

 رحت يف هنرق كانشا الول
 هنه وندتبالكلا تراصو

 ةسآر نم ه.رق مع ولو

 اقولس هدج ىف ىار قح

 ىدايالاب لكلا هوضبقو

 ةورطاو“ لذانلا ةمشو
 بورطا ةعاس مالح دق

 الخل ايفءافق وأ ناب نصغ ىف
 اكيجتااه ميهبلا اهباذي

 اوهركت ناى-عايئاوهزكتال

 « نرالاو ةافحاسلا ىف نورشملاو ةيداحلا

 برعم تقباست افحاسيف . ينرعلاب . اهتجرت. ةياكح

 20ةيسز-7- بي
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 عيخ

 00 ةبادوعا 2

 355 ( ظعاوملاو لاثمالاف )

 سي و حيبق هيقاظ نس 5

 سهاظلا لالا كنرغي الو
 حعميأم 1 ِ ونع

 « رسفال دإةلا بارغلا يف ةرشثع ةعساتلا ل»

 اع هيل ديلقتلا

 سيسأتلا ف شبكلاف ودناكو

 اعاب هيف بارغلا

 هلولغم

 دالوالا عم ىعارلا لبقأف

 ىديس تاق ىلع اهصقو

.. 3 

 سياق

 هرافظا تشو

 ديعل نم مانع الل ءاحو

 هعمل ىلا دع اشيك راتخا 9

 هلمح ى ال ادب ني مو

 ىدايالب بارفلا ضقو
 دلقملا ىف ناهربلا عيضأ ام

 شحولا رون كاذو اهلا نا

 يتا وهو ةكربلاب سمو
 رظنلا نيمار هاما نطاق

 نورقلا ةقلخ هتدعأ و

 بضغ دادزافناق.ساا رظنو

 ا ةمكحملا

 مدنت .ىف لازفلا اميبو

 ىثعي اموي ةباغلا يف ناك دق

1 

 رهظو ناف ه همس

 نويعلاو نافجالا ةقرو
 نسا نلثم -ةساب .ايعأل

 اهفسو هب انايغط دازو
 مهدالا قوف دايصلا لقاذا

 ةكريلا تاكو



 ةهمسأب 30 ام ريخد راغ

 رهظلا لِيق مويلا اه لاق

 ليمجح ملقم ههجوو

 ار>لا قوش هندينع رحسو

 قفدلاك أ هبوأو

 -ارظنلا 4: 1 و

 احاص نمي تيفتحاو تن

 رادلا ىلعأب وهو هتيأر

 0 لاله ا قوفو

 قوقشلا يف تبره ام هالولا
 طقلا وهف قوشعأا هل تلاق

 كيرلا وهف حئاصلا رئاطلاو

 تتلو دنجلاو

 ديبار نوع د6 ا /

 000 ل اتدكج هذو

 ارعشلا لوقع يبي هرعشو

 20 قيرللاو ةممالا ةياغ يف
 000 اريطدف احر ءاونع تحبس

 كاد هل هما دعسلاال
 املا نرخ دع فو

 رئاط روبطلا
 قوشمملا ةيؤر تكرتالو

 طنب ال توكسلا مزتلي

 70 كيرشانح يف هل نيل
 0000١ نيلعادق تءاراث لشمو

 ناي "هناك



 ١١ ( طعاوملاو لاثمالا يف 1

 هلدقع ةلسقل رظناف 'هافدأو .  اشئاط رادلا ىلا يمسي هب ءاجو

 لكما فتوملامومستحاسو افدلاو راتب شحولا سحأ اماف

 هلتقل ىتبي نيكسملا كلولا نلخ هسار كرو هد ١ ١
 هلعتب ريضخلا ىف ايلع نسادو - هلبيار طوف ةلحاط 00

 هله ا ريغ يففورعملا علصل الو هتيفل اع يع ينب لاقو

 هب نة ندنسا ةثفنشاو تفي يميل نشاط هس « رصلاو ةماجلا يف ةرشع ةعباسلا »

 نم ترف ةمامح

 كرمشلا يفابلع رقصلا مجبب
 صرقفلا ةياغ دايصلا زمناو

 اديلا لمقو رقسلا هل لاق .

 هدوتفلا احا ليس كرا
 هماقاو دايصلا هل لاق

 اذكهو انكم د

 مح ر تطقسناكاسع محراو

 داننملا كرش ىف :كيفاوق

 كرتحأ امو اهبل همضف

 صفقلا نق ىف نينسالا عضيل

 25 مكنم تدآ ام ىر<

 2و يحاصأب يم عنصأو

 همالس اهغاب- امن كرمع

 ىذأ ل مفالفىذؤتالت مرن

 مسالا 2 ُق ءرملاف



 ( ظقاويلا نويعلا ) 1/

 نهذلانولتيوح يذلاتنأ
 مسقم هن ادعس

 ىزاللا دنع ةفخحا لش

 لوافتلل

 7 38 مل سواط اي تنأو

 ع ليال ءءودرجو
 هعاس دمي سواطلا ًأطاطف

 ريمضلا ىف طخحس لزي ملو

 سانلا ءاينغا يف اذكهو

 رم فلا ةيوم وار نأو

 اوكلمامىلع اك التما اودو

 بارح اهفح نويع كلت

 ' ايازملا

 اذلا لوطب هللا كصخو
 ايآربال ظوظحلا مق دق

 راجمالاو ةوقلل رسنلاو
 ليللا توص فنا انغاو
 هلع امو هلامي ضار

 اضر اء وح رطاريطع !| رسشعم اي
 ىتكيو . د وج 9

 ةعاتقلاو قافنلا نيظاو

 رويطلا ىلعو لاحرلا ىلع
 سانللا ىف فرخ زلاو لاملا

 ريقفلا بنذ يف ةشير وأ
 اوكيتذاو مهظيفاوطبتخاو

 بارتلا اهولمي اماق

  جلثلا نابعثلاو مالغلا يف ةرشع ةسداسلا ه

 ةلقل دمتساو مالسغ رش انعلا ىف تم انام نأ اوكح
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 /١ ( اءاوملاو لالا

 اهاوق تضف اهلعب قوت

 اموب دازلا عبيج نعتماصو

 و لحخ#آع ىلع اط ءاط

 ي رخ ' مايالاو نزألا مالع

 جوز دعب جور 5 ادغ

 تقار جوزلا رك ذ ص املف

 مامط ىلع بارشلا اط غاسو

 نزح ريش ىوس ثلث ملو

 اهانأ تاس الحاع تحارو

 ادملم دك ىنتدعو تسل

 اعوط 2 ةعاس قرطأف

 هلل كلام 2 ىف كفو

 روتفلا امجمب نول ريغو

 ريبملا ما ىلا انطيلقو

 ريسإ ابمرج ىف لكحو
 ربك امدلا 2 للعلا 0

 رسما وأ ةماعلا ليل

 روهش دك نزلا عبط و

 دولا أ ينأا اي تلاقو

 روطس هناح وب 4عهدمو

 ريمالا عطق هسفنب لاقو

 هي سواطلا ةءاكح ةرشع ةسماللا

 جرحا 5 هالول لاو

 هيام يف ةئزلاب تناو

 سوقانلاب هيثملا ةنوص ىف

 جعزهرويطلاز ود نمينوص

 برهأ الاو فاصناب مكحاف
 براهلاىلاتجوماذهكشير
 هبافكلا هب ليذلا فرذ>زو

 ريقفلا لعب فنك ىل لق



 - 8 تت

 #5« ةجاجدلا بحاص يف ةرشع ةثلاثلا ج

 4 نكسملا ةجاحدلا ضرع

 "امج دق امنانالل ميض اءمطلا نآب كشال لاقف

 # ةلمرألا يف ةرشع ةمارلا

 روهدلا لمف ام كنزحم الف رودي كلف يف ىمهدلا تار

 ”روربس الو مودي نزح الف امويززحلا رورسلاعت ناو

 0 روصق مط روبقلا نكسو روبق مط روصقلا ناكسو
 0000077 روك ذلاوا ثانالا تام اذا 2 ليلق نع ىزملا اولي دقو

 0 ريتص لمي اط ةردخم 2سورع مل ل وقأ ام تبنيو



 ١ ( ظعاوملاو لاثمالايف.)
 م 7 _ حاااجججا

 مئامأ هلا نو
 قلطنا فلطقلا هل لاق
 ىوطا ىف نأ !لوط

 ةرشع ةياثلا وي

 مالحأ ثاغضأ ىف محنملا ناك

 لهم ىلع ىثعي الحلا ىف و

 لح زيف راكفالاب سجوي ناكو

 رحس ىف خيرملا رهظي ال لاقو

 أدب مث هينيع يف س.شلا مكحو

 ه.دش ىدللا طخ ت<ىشددقو

 عضم وحل هفنأ انو

 الجت اهب ىتلتساو رثلاب نم ذا

 فرلا قوف برضاك

 نا ا

 بنذلا ىف رصقو

 3 مجنلا يف

 7 ةهيبصتوج

 يعار الب تاخ يعز دق الكو

 ماقرأ تك يف ل هبأرو

 املا نلع لوتس هلأ يعدبو

 مايا دنع الا نك اهنلا ل

 ماكل لعالا دس را لا
 م و عا 0 و عورف 51

 ءاَهوأ ريف .قرغتسم :لقبلاَو
. 

 مادقتا ضعب اهنع رخات امو

0 + 

 . بده



 (ظقاويلا نوييلا) ١
 ىلاعت ىل ناصح اي لاقؤ

 ىثمت مال ريغ نم فكو
 ىلجر ىف لمد ناصحلا لاق

 ىدلو اي ىفرأ مكسحلا لاق
 ءادال. لباق وذع لكحو

 ه«صرفق ىجري بئذلا امديو

 ناحرمسلا ههحو قدك

 أ لاو ذل“ للقاف
 ىعدا اذاملف اهكح تسل

 ادب نملك نا

 الاكشالو َلِحَرلا ىف ديقال
 شركسلا ف ضم نماذدب ال

 . لجحلا قيضو ديقلا رثأ نم
 ىدك يف ل.د اذنه ناك

 ءاودلل مكحلا بلطيو

 هصفر ناصح نم تتلف ذا

 نالالا» ' نانسالا تلك

 قكب ةونع يأ تعدت
 .عترملا م و ام أو

 ادكن الا جرخم ال ثيحلاب

 ي بنملاو ىلعثلا يف ةرشع ةداملا ف

 بلع نع ةياكح
 ىف دوقنعلا دهاشو

 هسدح نم هريغو

 هد دو عوجلاو

 ةلكحأ ينبيمهف
 هكم.اأ ام اع

 0 د 3

 مرصح اذ_ه لاقو

 هشب ىدنع قرفلاو
 لكأ اذه نان

 نطرلا لشم دون ا

 تبرغملا ناد 5-7

 بعل ولو هلم
 بشخلا قوف  علطي

 بط يف هفقوجو
 تلغي قف هينا

 ٍبلعلا نيه نيو
 600 خم م

3 37 
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 تاوصآلا ركن[ اذهل
 ىدلب نم لخنراو ىنع ديراف

 جاحللا يف ةياغلا ىرت الو

 «« بئذلاو ناصحلا ةرشاعلا

1 

 ىدلو اب ار>اشت مر الو

 جاضنا اذ تيوك اذا نكو
 هيفاعلا ل دقو توص ريثت

 قتعتعيبرلا لصف ىف ليخلا

 ىصعدق ًاناصح نأ ا وكحدقو

 جرملا قوف ةحارلل حارو
 مسربلا نم ظملا متتغاو
 هاب دازأ مانا فاو 11

 هلع هل ىلأ هنكل

 اناحرأاو توقايلا قدساو

 قلطت مسنلا سافنأ نيبو

 اصملا قرافو طولا كرو

 جرسلا باذع هللاىلا وكشب

 مسنلا نم بطلا قشنتساو

 هسفن لاثقلا هتثدخو

 هلياغ امدلا ىف ىف_ثي هاسع

 ملس هفقوذ جالعلا يفو

 ىثحلاو اهنم دائوفلا اعو

 انام اولا ىتانلا بنهبو
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 همالا لا ىلع هللا يدم ا ىجحور

 تقلا واكس كردأو

 1 رامخلاو عبسلا ةعساتلا

 دس كسا يهد ساب < ل

 8 اال 1 :
 5 خخ

 ( اظقا ةلاووتما (

 اعاج اموب ةباغلا يف عبسلا

 ارامما ىأرف ىس حارف

 توباايف شوح ولات ناكو

 قيرطلا ىلع عبسلا فقوف

 اعمل ودك عوف
 هحر ىا ةحرثا اوملعمل

 ةاحالا ىلا لكلا علهو

 هتغإ نهي عيسسلا شطبف

 عوجرلأ ىلع وننأ دعبو

 قوص نأ راجل هل لآ

 هبا فرطب عسسلاهل لاق

 اعاطتنا اف ريصلا تاكو

 اراسو هدب نم هذخأ

 توكس ىف ةباغلاو ولا

 قيببلإ راملا أو

 هباغلا كت ناكس تج رخو

 هحذلاك لد يعادلاس لاو

 ةهايلا يف نم ةلمم
 هتفلا قوف ةمحالا عضوو

عوجلا نيطلك الاافطأو
 

 * ُ : 5 م . 5

 هباخحا نم و هنم اكزمسم
0 2 



0 
 ١ ( ظعاوملاولاثمالا يف ددح_ 295

 2 ةطيلا و ئذلا ةئماثلا 3

 ملا جوي نكذلا تك 1

 تاوف اهوحم ىرخ ءاحو

 - ضي راك اهلا أ ظ

 ك اكبأ ىذلا امو هل تلاق

 هءوزع يف تنك دقاط لاق
 سفنلا هتهشا ام اهف ناكو

 طعز ا ئعوج انش تنكو

 هتف ةللطو علبأ يبو

 عيفرلا مفلب ىنكردأف

 3 باذع كاف نساأو

 هسقتع ريغ ابا ترظنف

 اردصت دق ناكني 550

 ديعب نم ةطبلا ىلا ىوأ

 تاح نأ كردأ نأ 0

 كفلا يف ملأ نم ىتشبو

 اك ارتعا ىديس ررض ىأو

 هموزعم ندع 0

 سدعو نحاس شعو | 3

 طغْصأو شق قوف ىتأو

 همظع ينم قا يفت فقو ذا

 عولاطلا ىلا تلام دق حورلاف

 همصلملا نظن تردصت آل
 ةتقرلاو اهراقتم تلخ داو

 ارحضت دق هئمو هقاحن

 الو لوح ال لاقف تامفام



 ٠ ١ ) ظفاولا ن ومعلا (

 © فوركغاو ىئذلا ةعباسلا

 ءاح نيح فورخ ان لاَعف

 يراضلا اذهف وصلاوبا لاق

 ركعا يننا تاق نيكو

 قمتشت <و ٍبئذلا هل لاق
 ىضم اماعينتختش نا كيفك

 هتلالا حييصغب فورا لاق

 اسحم داز ىئذلا كاذ دف

 امتاشلا تنأ كنت ل نا لاقو

 املظ فورا لاتغاو ركو

 مواظملاو ملاظلا ىلا رظناف
 هوتفلاو . لقعلا لهال لقو

 فورألا لمجحاي ام.سر

 برقاو هحير قوف بئذلاو

 ءاملا ىلع تركع كيفك

 رك ذيالامناحرسايت رك ذ

 1 ءفورخاي :تملَع امأ

 اضرلاب كيف تادب اضق مكف
 ةكدنلا هدلبهب دولوم يبا

 اضغو الحخلايف اظيغ دتشاو

 امير و وأ كوبل ناك

 حابصلا يف ةئالا مهيلع
 امظعلا صمو محالأ لك او

 مولعملا نه ىرت اب مكحاو
 ١ هوقلاب يتغلا جتحاام نبكحا
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 ةنؤحذلا

 4 ( ظعاوملاولاثمالا يف )

 يننوقاطي ليالاب مسالا

 طرأ 2600 لهو لاق

 متتلاو لك الا يف ىل ىأرال

 نانتتفا. يل .كن لل ىنالابو

 يننوطب ري راهنلا ينا ناو

 طيتخا 3 كوشلا ا ىنعد

 مهدالاق وط ىديح يف مادام

 ناوهاو لذلا هيف :ماد ام

 5 عبسلاو ةلجعلاو ةدعتلاو يدملاىف ةسداسلا 3

 هلحعلا مث ةجملاو يدجلا

 ديصلا ىف ضع عم اودحماو

 كرش هل .ىر دخاو لكو

 هلابحا حار نيح يدجلاف
 لحم يف اًؤاحو ىقابلا ربخأف
 هع ةفيسق كال ا

 ىل كاذ لاقو عبرلا ذخأو

 عابرالا نم فاق ذْخْلآَو

 هودع ارهيظم دعب لاقو

 عباصالاب دعب راق

 ينام اذو ىتح اذ لآقو

 هلرمشلا دنع ناطلسلا|وبنتحاف

 هلجدلا دنع عبسلاب اوعيتجا

 ىدالا 1و دعا ديعل نم

 كرتشم - وهف جار م مهو

 هلآ زخات اطعأ لع از

 لذدو مولع عبسسلا معو

 هعب زأ كيررش ريغ نم نمو
 لؤوأ لح 3 0

 عابتسلا نعد عيسي هنا

 هوقلاب اذ ثلاثلا دحا دق

 عبارلا بيصنلا ىلا مهن ند

 عملا ا

 هكرب كي

 ند

 ريشا ايف سلف

 ( لاعمالا ىف ؟ م)



 ( ظفاولا نويعلا ) /

 7 7 للاو بلكلا هباكح ةساللا»

 رهملا فنيا لع نونو

 مرا ريك باكح هءاغ
 اةيعض هدحو 53 ذمو

 بالكلا ةءورم هب تماق
 كالزللا ءا1 اأو

 عضاوب يفو لذ يف ماقو
 هلة ىلع هانه نيحو

 اكارأ مو بلكلا هل لاق

 رادلا يف يم.تئِجول رض ام
 هحصلا ى راج يف دوعت يح

 الخخاطن نمنسحأ اذ لكو

 احصن جري بلكلا اميبو
 بلكلا ديحم بئذلا حمل ذا

 دمحلاب ام. بلك اي هل لاق

 رصقلاٍب نيب توقتلا ىلعيعسي
 مظعلا صم اًسدلا نمى رغم

 ان توم اردكحم

 بائذلا نم هدعب مو

 امالو هل بئذلا . ًاطاطف

 عضارملا ةركحب هل وعدب

 هتبح يف نيكسملا لخدو
 اك ار دق مةسلا بائذلا نيب

 راهتلابو لللاب لك أ

 هل لك سا لح انو

 الجالا طش طن اميرو

 احاصلاهيدي يفوجري يئذلاو
 بركلاو يذالاقاوطأ راثآ
 ديدحلا رئأ اذه هل لاقف

. 

 ا

+ 
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 0 ( ظعاوملاو لاثءالا ىف )

 اهعسو الا: لمح ال سفنلاو اهضقوأ اطواش ني

 :« لاملا ةلغبو لاقنالا ةلغب يف ةمدارلا

 ىلدست ةياكح اوذخ ينع

 لاشالا ةلغب نيتلغب يف

 قيررطلا يف نانثالا قلطنا

 سرخيف تراسلانالاةلغبف

 اهخأ نع اهسفني تبحعأو
 اشوقنمابجرس صومللاىأو
 امال اوضبق اهلع اورك
 ترفاف ابامح نم اوند مث

 امرض اهياع لكلا لف

 ةيناثلا امتكردأو تعقوف
 تاومالا عم ىهو اه تلاق

 ىرحم ناصطاك كل 11
 صوصللا يف تعقو اط تلاق

 نوكلمأو نح اوُدْحِإَو
 هدصملا ىلع ىربصأ اط تلاق

 اصوبلا نيل. ل ىلثم تنك ول
 ىلاغلا بيصت نيعلا امئاف

 لضتلا لهال ىنه ةيده

 ىلاولا نام. ليم لك
 قيربا نم ءاملا قولنا لت
 سرحلاب تنر لاومالا ةلغبو

 ابحم .ءوسلو ةاهقيشو

 اشورق ةلماح 2

 اهفالك اوءعمس ام تحرصو

 ترفعو اهلجرب' تبرضو

 اضع اثم لاومألا اودتحأَو
 ةسايزلا لعف ام ترظنو

 تاذ#الا مداه كانا فك
 رجفلا عولطدعب ىرجاذ ام

 صوصخلاب ىدنع اونا دقو
 قوكرتو ينع اواحرو

 ةبايح دع 1 طق كد

 اضوصل انهتذهاش تنك ام
 ىلاعملا عبشت تاسانلاو



 ( ظقفاولا نويعلا ) 5

 اشالجلاو ةنبللا لك أو اشاء مهلع شانلا قلم نم
 ةبوت نيح ثال نكل تاتو  هبونلاىذ نمبارقلا ريتعاف

  روثلا ىواست نا ديرب يتلا ةعدنضلا ةناكح ةئلاثلا ف

 هعدفضال ةياكحا وعمسأ ينع

 ىدتقي يحضأ لعفلا يفاهب نمو

 اهتحأ عم تجر دق اهمال

 مرج مظع اروث ترظنف

 10 نأ ىلنموتلاق

 تدتماف اهءاضعا تحبشو

 ىدتمو هسفل ملاظف

 اهتخي ءوسل .قوسلا ىلا اموي
 مجحلا يف انج ترغصتساو

 هل_جعلاك ةرييكح ةلاع

 تدتشاف اهناصءأ تدشو
 ربكلا ىف هتيواس يننا له ىرظن اوىل يمم-|قخاتلاقو

 اناث اذ ىكرتا ابحأ اط تلاق
 ربكلا ىناح رااب تاعتشاخ

 هان برش مش تنناو

 تعتشاو اهقول تخفتساف

 ربعلا كساه لعف تعرشو

 ءاثحالا غراوف تاالمو

 ثتمعجحرو انيبغبأ امامحو ظ
 --تينتلا



 نين 1 121

 0 ( ظعاوملاو لاثمالا يف )

  بلمثااو بارقلا ةيناثلا

 هرجش قوفطح با رغلاناك
 دع نه بلعثلا اهءشف

 رصيق نبااي .تارغاب لاقو
 اشير كسدف نأ نظأ تنك

 ان ئمئدلا دولا هل
 ىنغت نأ دا اذه

 ىلت نيح كالحأ ام هلل

 همالك نم بارغلا عدختاف

 هميقلا نودب ليا اي لاقو

 حورلا شبق بلعثلا اهنبق
 هقوف نم هنئيعب انر مث

 نايرغلا ديس اي هل لاق

 داعي يف“ ةنحلا لدب د

 مووده هلش لف ةنجف

 ديلا لالي اغار ال
 نجلا ءايض ماده تكيف
 اشوقنم ىرادق رير> اذه

 نبه تدنأ كيف ةيحم

 .ىع لوز مطل كب يدع

 لدلاء اس نم لحأ كتوض
 همارم ىلع مصخال ءاحو
 هييسلا هدف نم اتفقا
 .يحور الالح ينط ىف لاقو

 هقلح نم اشراط بار غااىار

 .يناجلا تنآلو ىرب. يف
 ةلاصتم ادنس ىنع هظفحاو



 رارص ابهعوضوم .ةياكح
 ءانغلا يف فيصلايىضق ناكو

 جباثلا نمز ءاح نيحو
 هنّوم الي هب دهاش

 ران كن لحنا لاو
 افو عملا يم نيعئسصت له

 هلغ اعاوص ىيضرفو

 حبصلا ليقف فيصلاى نأ ناذ
 ى 0 ىمو هلعلا هل تلاق

 ىغدقديصحيف تامف اذام
 اتشال هيف ترذ دا امو تلاق

 صدقلا ريمحلل ىغأ تنك
 هريخذلا يف ىعسلا ناب ملعاو

 ىد.يف وهوض.الامهردلاو»

 0 ردا باطن ا حرف

 ورم انمايأ ند تقذال

 ' هلحو ادرتهو ًاقبطو

 .٠ ىضشاو ناَمز ناك اه لاق

 امكئماني ايزوسم امل لاق

 - صقران آلا يحاصايهلت او

 ' 0 | هريحو 0 عفديي

 3 د 1 4 ىنعفني



 7 ) ظعاوملاو 4 0 طظفقاودلا ن نويملا )

 4 انالومةرضح ةميحرلا فطامملاوةمركلاباتعالل ب رقت الف

 ( رصم ويرمم اًساب ىسابع )

 هينسلا فطاملا بحاطإ  ةيعراب فار ل

 ءدالقلاك هدا هج كنا <> ءدافتسلاو وفول كل ١

 عابطلاو. قالخالا نسح اي يعاروىرولا ىنلاو ريخااي

 هيدطا ليقاف كنم وفعلا

 ىاعملا ةضور كلتف رظناو

 هياكح ئام ابهنف: تظل

 ظعاوم ىلا تارا ||
 م« تل

 الهأ كاوس اط دجأ ملو

 رص دباب هللا كذلك

 هدازيف كاقدع نمل
 ىرذع ماقملا اذهىفزجعلاو
 الوش نا لذلا دل نذاف

 اضرلاو لوقلاب هياع ننماو

 ع ذلا ةحنارلا قشتتساو

 نالاو قطنلا ةحودو

 هباهن ىف نسحلاب اهلكو

 طناح عاو لكل ةمفان

 200 2 3 هللا كرابو

 ةدافتدلا سالم 2 لفري

 ىردات سلف يناصا فوخلاو

 الوقملا هطخ يدؤي نأَو

 سه ق وريال



 دروأف يفاوقلاب ركفلا ند

 مف حضافمال تضرعتو

 انا تيدا هلا ىتقو

 اهف زيجارالا ىلعتما املاط

 يناوقلا يف ادا تملخم

 نكلو براقا مل زجعلا نمو
 ع

 اليوأتلا لبقي رثنلاب ناك

 اليوط أرحب زاتجا الياقو

 الماق اهافتقنا ىف تطسو

 ةلودبم ازجاع هللا كراد

 اقل لوس ريمان ظعوا كد نأ هللا لع
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 ارفسأ يناتك نعو نامزلا مس

 هدوعو ريضالاضورلا وه ىرمع

 تعني رداونلا عم تاكنلا هذ

 هب مكتحصن دق يفأ موقاي
 هنوف لل مكلم اذاغ

 اثار نيتلاجلا يف يكل تلجو

 ةءيتغ لك ديص يفارفلا يو

 اظقاونا نوما

 ظعءاوملاو لاثمالا يف

 و

 (لالخ نامع كب د# موحرملا هل روفغملا هفلْول )

 2 فاؤ.لا ظيرفت ز-

 ىرس هيبجحم ىلع منلا هبو
 !ا 0 عبضأ لاثمالا بتئاحسإ

 ىرتسشو عابب ام ىلعأ عضنلاو

 أردكو مهأ ام مكيدل تخعسف

 ىر ال رغاصالا دحم تيب نم
 ارفلاف وح ّق ديصلا لك ديصلاو

 ) فلا وملل ةطوفح عبطلا قود (

 ( فاؤملا ةافو دعب ىلوألا هعطلا )

 #8 رصمب لينلا ةعبطع عبط ٍِ
 ( 1و: ١ +؟(52)



 : 3 ََح

 01 6 قامو بانحاو رادجاو رجاو صح نم ءانلا مْ
 هشللملا عتتقاف نوملا نم مهيلا دري ام نيرظتنم لحعال نيدعتسم نيلاغشلا

 . زافلالا لهأ ءاماعلا بلط يف :لسرأ هنا مث لبأب كلم ةيلغب رقأو
 كالوقام مهنم لجر هللاقف بوثبأ اهرضح ةعلو ىلا ا

 ريشع اننا لكطا ل به لوحو دحاو هو لك دم مظع لكبه

 نانأسعا 0 ةرطق نوال اهم ةئدم 0

 000 هل هيون 4 لاقق ءادوش ةياثلاو ءاضس اهادخا ام نافوطت

 رثع اننالاو ةئسلا وهف دومعلاو انندلا وهف لكبطلا امأ لافطالاب قيلت
 ءادوسلا ناتارملاو رهشلا مايا يع نونالثلا رطانقلاو ربشالا يه ةندم

 راهلاو ليالا اه ءاضلاو

 ل مارك الا.ةباغ كلملا همرك أ لباب ة ةئيدم ىلا عجر املو

 ةمعتلاو ريخلا نم هيف ناك ام عم هنا مث هنأش ولعو هماقم فشل امد

 ةىم نان ولا دالب ىلا ةينوخ نا هل نذأ نأ يف كلما نع مغ لزم

 نأب قيناوملا هيلع ذحأو يبو هقتاعو هقارف ىلع كلملا فسأتف ىرخأ
 هب رشلإ همايأ يضقغيو هلا عج ري

 مهنأ اهلهأ نم ىأرف,نيفاد ةئيدمب ماقأو نانويلا ىلا هحوت مث
 اوظاتغاف ءام ن "امظلا هيسحم ةعمقب 0 مكلثماعتا مط لاقفهن ار
 آوْمَصَو نا دمي ةييدملا نم ةو>رذاو ةمادعا ىلع ىوحجتلا اورسأوهنم

 اا الا ةويماوةسدقلا ل كطا اأن م ةليك ةس 1 هعاتم يف

 لاثمالا مط برضي راصو لتقلاب هيلع اومكحو هءاتم نم ةينآلا

 كلبف قلاح نم هوفذق لب اثش دحن ف لاوقالا يف بنطيو

0 



 و ) طعاوملاو لاثمالا يف (

 هلضعم لئاسع ذكتقو لسارتت كولا تناكو ةءبظع ةوظح هدنع لانو

 در يف امإ ليوطلا عابلا ايف بوشي ال ناكذ مي, ىمدن لب

 هذخما اباش ينإثف دلوب فذرب مو هك مْ كاوبنا ريرغ ْق وأ باوجلا

 باشلا كالذ هم مقلب نأ دار ا 2 ع ىف هناك هيلا قدنأو

 لباب ةنيدم ذأ ىلع كولملا لسارب هلأ هلع ئعداو ًااتك هلع ل١

 غلب الو هدنع ا و هلتقيل ريز ا هإتقب صح و هيلعك الملا بضغف

 هلأو ةيزطلا هنم للطي لب كلم ىلا لسؤأ بوثيإ توف 000
 ارصق هل ينبت الحر هيلا لسرأ اذا الا هتبراحم نع الو هنع عجرب ال
 ءاوطا ىف

 هرعأ روم هوك نا مو ةلاسرلا كلت ىلع كلا ماطأ املف
 رضح- الو هباطف تعمل يا نأ هريزو هل لاقذ نود لق ىلع مدن

 نط ةمداخ نم لص اه يفر لص نع ١ مارك الا لك همركأ
 علطاو هياع لعتفملا بات كلا نم هسفن 0 العا ٠ درط تلا ةنايخلا

 لباعلا ماعلا يف هب ولطم زاح دعوو هنم كححضف رصم كله باتذ 5 ىلع

 نأ ىلع اهداوعو .اهانزرزو وودنلا نم انا رفأ دما تونا نا مث

 ترك الو نارزيلا قيقر نم تاس ىف اهب ريطتو ة ةفيفخ الاقنأ لمح

 نم بحت كلما هآر اماف ريصم ىلا هحوتو الافطأ دَنبأَو اهدا رن

 ام من هل لاقف نيئانبلاب تنأ له هل لاقف تام هنأ عمس دقو هروضح

 كيضري ام ىرت تنأو الحم انا نيعو اموي انل لعجاف مهب تينأ دق كلل

 مومالا ترضح رصم الق نانو ريحا عييشأو لحماو مويا نيعت املو

 لافطالا ابو تابسالل ةلماح نبل قاطاو ءارسإو ايطر نت

 مط ّلضَر نؤانبلا تدعص دق اه كلما لاقو ءامسلا نانع ىلا تراطف



 ( ظفاويلا نويعلا ) و

 "7 لولاك لام نيرضاخلا بلغأ نأ ىأر املو رادتقالاو ةوقلاب 5-7

 ديا 00 ةب رحال اقيرط ع 56 حتفا 7 نا مل ب 7 لاق

 3 كاذب ا راع قاطبال عرعأو لهس هلوأ داستسالل

 1 ىذرص ربغ هوب ودعلا ريفسأ ودرف مهن رح نع ةعفادملاب م يلاهالان ا

 كنا هل لاق لاتقلا ىلع امزاع ءارو هد ا ٍك كل 3 نو

 اا لام رزأ ذأ . وركوب 0

 البل تائذلا ةياكتاب وأ مهصقف اذه لثم ز>اعلحر لاسرا يف

 0 ل

 مهيف رثأف قزم ل ا" مهوقزمو مهيلع اورك مانغالا نع عفادي 'ىث

 1 لاهو هواننر نأ ىأر بونثيأ نكل 0

 مهدنع ماقأ ول امم رثك أ ودعلا دنع وهو موعفني

 3 | ا ةكروخا لع رم 0 هر

 1 عقوف هلق فال 9 كلم نام 1 دق ىفناك ةنا كلما

 00 م11 نانزإ 3 رارصصل 0 دا 0 دار ف

 سوميس لهال هيلع ايوان ناك ام عجرو زاةاطجو كلا هل قرف ىنوص

 ”ةيكرتو تاناو.حلا ناسل ىلع تاياكملا فنأ ايديا كلم دنع هتماقا ةدمبو
 دنع دنكلا اتي 1901و كرام لاف نعوم كلم ىلا هس رأف هدانع

 00 لبابكلمسو ريبلىلا لحرو مهتفسالفىلع عمتجيو ايندلاىفرودي نأى لع



 ٠ ( ظعاوملاو لاثمالا يف )

 فرعي ملف زوءرلك فورحو شوقن هياع ادومت اوأرف يطل ا
 لاق ىنئفاكت اذ اب هترهظا ناف زتك انه بورا هللاقف اهاعمام هديس

 تاوطخ ثالثدعب انه نم ضرالايف ثا لاقف هفصن كيطعأ و كقتعأ

 لاقف اشزكسلا م ةطعب مو هقتعإ لو هذّكباف زئكلا رهظو ليقف

 تدنلا ىلا اهحوت املو هاضراف هل نيرالا زودت ْناَف مك الا ع اذا

 لاقف لص>اميهرايخاو هحورذ نم افوخ ديدخلا يف ةسنح مدخلا 9

 اءغر قتعلا نم يلإ دبال نكل بذكب اذكهو فو.ليفاا ةمذ اذكعأ ٠

 هش نع

 ناويدلا مح فطتةذ>او رشن طقسو الا موي كلذ دنب ىضم امو

 ااوممحو ةلعفلا كالت نم ةلودلا لاحر مءاشتف ديبعلا دحا رد هامرو

 دنس نسوالسك | مهلمح نم ناكو 2 مهماع ! اوضرعو ةفسالفلا

 هج >اوبوشتألا سوتنسك | عجرف "ىشب مهنم انج تباعا افيو

 ىلا كعم ىنذ> هل لاةف قتعلاب هدعوو ريخلا هيلع صقو نجسلا نه

 اولاقو هورقتخا هيلع مهرمدب عقو املف ءارمالاب اصاغ ناكو ناويذلا 5

 اورظناو ءانآلا ةراقدع ىلا 0 لاق لصحام ىنعع اندشإ كلثمأ

 ناف قزلا ديق ىف تمدام 'ىشب مكديفأ أل يننكل بارعشلا نم هيفا

 برضلاو ةناهالا هلو هد.سأ هيدصتق باش ناو برض طخ نا دعا

 ءاقانأ نما هقتعأ انأ ىضاقلا لاقف عنتماف هقتعب سوتنسك | ىلع اوحلاف

 لغتي نا دير اكلم نأ لع ذي لضخ ١ نا مهدافأو قتعاف :ىئش

 اهلهأ ديعتسيو ةئيدملا ىلع
 ىلع نايدالا كلَ كرم ىج نمزلا نم لق كلذ لع ىشنابز

 اهذخأي وأ ةيزجلا عفد ىلا مهوعدي الوسر مط لسرأو سوماس لهأ



 7( قهاولا ةوصل)) د

 ا نيب , اخت نأ خابطلا مأو هبشأ امو شيكلا ناسلو روثلا

 0 | نال ىف ناسل ءرخاو هطسوو نول لوأ ناك فويضلا رضح انو ناسا
 0 وثالك ندحأ ىرتشت نا كل لفأ 1 هديس هل لاف مهسفنأ تمَكِف

 ل تالثاعلا ةطبار هناف ناسالا نه نسحأ أيش رأ ل بوثأ هل لاقف“
 20 ةجحلامازلاو مياعتلا لصحي هيو طبضتو ندملا ينبت هبو د ةلاو مولعلا

 0 ةئىش ل اك حبقأ ادغلا ىف انلرتشاف قأا كدب هل لاقف مالا ىف مكحلاو
 10 ق1 لاى دع اودنتي نأ ىفورش وعدأو

 0 ها لاقو ناسالا ريغ رتشب لو قوسلا ىلا هجوت موي ىنأن ىفو
 / 0 عيتدوىواعدلا ولكاشملا سآرو تاضقانملا وبأ هنال هنم خفأ قوسلا.ف

 7" ةييئلاقل اوطلغلا ةلا وبفق للا ةلا هنا هنع لبق ناو بورحلاو قاقشلا

 )00 1| لاقف هنمالا راملا الو :هب الا ةبسملا نّوكم الو ندملا ٍترخن ةبو
 03 عنقي نأ هناكما ىف ناف ةمفخلا لك كمفني مداخلا اذه نا فويضلا
 0 : فوسانف لك

 : 2 هك اوداراف و هباحصأ عم اهو برش هد.س نأ هرداوت نمو

 0١7 قلغو كلذ ىلعيننهار نم لاقو رحبلا برششإ نأ هناكما ىف نأ فلل
 1 هعاخ دو مهم لج رهنهأ رق ناهرلا ىلع نيمأت ياخ وهاهو 5- هإف

 000 لمح ام درج ا هع 001 لأ هد ىف ماجا ريو قانل نال

 .سانلا عمتجا املف ين لاق ينقتعت كتيب نا لاق صاللا فيكو هل لاقف

 ناب ا نه فلك ارس بوث هل لاق رحلا ىلا اوبهذو نهارملاو

 دهش كلذ لصح اماف هبرشت تنأو رحبلا يف بصت نأ نء راهعالا عنكي

 - : هئاخ هوطعأو ةلغلاب نورضاحلا هل

 ا و1 ني امور ةخحبفلا ىلإ همم جرخيو متتما قتملا هنم بلط املف
 0 ش

 انتا عرس نيرا 0

2 0 . 1 , . 7 

 ا 0 4 لا ا * 5



 فو.ليفلل هبيذلاحالفلا لاقف هديب هلك أيام ينحيل تاوارضلا ناتسب
 رثك !تثينن اهمدخأ ال ىتلا ةمطقلا ناف ضرألا نم بهتال ىلإ ىذا
 لمف اذه هديس هل لاقف كلذ بيس اف اه.دخأ يتلا ةدطقلا نم ربك أو

 هل لاقو اناج هديس ذخاو باولا اذه نماضوبأا كيس .١0
 نع كردق لحي هناو با ا يل كدبع نا هللقو حالفلا ىلا مجرا
 نضرالا ناب نا حالفل بهذ م ” اذه لئم :هفاث لاوس لغتشت نا

 اهريغةأ شما نمدالوأ ىذ رخآ 1 لحر تو فدل تاذ أرح هسشنأ ش

 جوزلا دالوأ نم ندحا اونوكيل اهدالوأ ىلا تفثلت' ىهف
 تيضغو هعم ترحاشت فوسليفلا هديس ةارصا نا هرداون نمو

 لاقو ىولخلا فائضا نم ءاشأ اطل ىرتشاو اهيوزاخلس ١]
 ناكو ديسلا دنع تناك ةياك ىلا ءاطعاف قبيح ىلا اذه طعأ بول
 ىولحلا تدجو افرع يك وو لأس تببلا ىلا عجر نان ا 4#

 انآ 4 لاقو توكأ رضع ام اهانه تباراط تلاد لاق ام تب رغتساف ١
 بلطت اهنال هدب تسل ةحوزلا نا هل لاقف يتبل ىولحلا كتيطعأ

 ةءاهالاو لذلا ل اهنال ةيبح ىهف ةلكلا 5 بيس ريغل قالطلا

 با ولا اذه فوسليفلا 52 ةراشا ىندإب اهديسا عجرت مث برضتو ٠
 | لع أو اهلهأ تدب ىلا تيسؤتخأو تدضغ هديس ةحوز نأ اممو

 ءايسشأ رشا هل لاقو ةليحب بوثأ ءانأف عجرت 01 حاحلالا لك اهحوز

 ديالفاه ربغةأ ماب لوخدلادب رث كنأ عشأو تببحأ نم اط عداو ةملول
 تعخرف كلذ لعفف ةربغلا نم وا دائملا باب نم امإ عجبت امناو

 رثثا بوثرال لاقو هدنع اموي ءادغال هبا>حااعد هديس نأ اهنمو

 .ناساك ب اودلا ةنسلا ريغىرتشا امو قوسلا ىلا جرم "ىش لك ندحأ



 بس شك

 0 رولي نم مهسم لمان ىلع هبيثي نأ هللا وعدق قّرطلا ىلع مظدو
 يف ءءاج اكلم نا ىأرف مونلا نم ةئسس هتذخأ لزمما ىلا عجر نأ انو
 تاياكملا لع هبهوو ةنايسأ نم ةدقعلا لحو ناس! ةروص

 ةسق ثدحم هحرف نم راصو هناسا الإ ]قا اماف

 00 قفا هناكم يف هذخأ الو دن رام هعم لغفأو هذخ

 همملا اذنه الا يدنغ امانأ لاقف ىئاوملا ضع هنم ئرتش نأ تلطو

 اذه يرتشأ نأ ديرتو ينم ر د مدخلا ندير الا# نعاتا ةرظن اماق

 بك أ ءاداق ومو دال ديل لش نأ عم دبع مساب

 5 ع دالوأ كل ناكناف ؟ 1 كرضأ الو كعفأ انأو ىترتشا هل' لاقو

 أيش رتشأ م نا لاقو ضخم نمثب هارتشاف تنرافعلا نم تيرفع ينأك يف

 دوقتلا نم اريثك عفدأ مل ىناف اهظع

 ديبعلان م ريثك هعم ناكو رغانلا ءارتشا ا هنأ توئارداوت نمو

 كلذ عمو ىمسج فعض ىلا رظنا هل لاقف عاتملا ضعب هلم نأ دارأ

 000 0 ا ل ا مدو يريغ نم ثك أ ل احأ ىلاف

 0 د رس ووو
 للا قع فتبسم هنآ هناما شدعلا ةفقعقم

 101 ىلا اموي هديس هب بهذ فوسلبف لجرل عيب املهنأ هرداوأ نمو



 | ( ظعاوملاولاثمالا يف ظقاويلان وعلا )

 ه2 ةمدقملا جس

 لاجر نم لحر لصالا ىف تاياكملا هذط عضاولا نأ ( معا )

 دنس ةيدالوا تاكو موليخأ يق ةيرق نم بوشرأ هل لاقي نانويلا

 ريغ ىلوالا لوقعلا نم لقع هل ناكو هند يتئاع ههور ةئيدم ا

 عيب دق ناسالا دوةعم هجولا ه وشم مسجلا يف عاتلا طقس ن 10

 نم هيف ىأر امل ةحالفال هضرأ ىلا هلسرأ هارتشا نم لّوأو دبع مسا
 ليحاذناك هنكل هرظنم حبق نم سانلاجربلو ة ةمدخ ىأل ةقايانا مدع

 طك امنا ةمدقملا هذه اصحال ةريثك هرداونو اهلا قيس ! مل ةعرتخم

 هؤاك ذو هتبمدب 3 ضعنلا مم

 ةروك ايدلكو وهللسرأ هنامطأ يف ىذلا هلزناي رضحامل هديس نأ اف

 ىجورخدعباهب ينتأو كدنع اهظفحا هل لاقو بوثرال اهاطعأف نيثلا نم

 مل ديسلا اهلط املو هئاقفر عم اهلك أو مدخلا سيئر هنم اهقرسسف ماما نم

 هيلع عقوتي راصف هبرضب مهف !ملكأ هنا مدخلا سيئر هيلع ىعداو اةدجم

 هبرضرخّؤي نأ هيلعردق ىذلا مالكسلا للقب و همادقأ ليقتو ةراشالاب

 هقلح يقهعنصإ عضوو ةيززشف رئافلا ءاملا نم اليلق هنم ٍبلِط كلذ دعنو

 ءاملا اونريشف لمفام لثم لمفت نأ مدخلا ىلا راشأو الا سبيل ءانا ًاافتف

 مهمكل مهتولح يف اهنولخدأ امو مههاوفأ ىف مهعباصأ اوعضوو رئافلا

 نيفعض ديسلامهقاعو ممنايخ ترهظف مهم نأ لق هلاح ىلع نيتلا اوياَس ظ

 ةعامح بواب ىم دغلا نم ناكاملو هل اهورسأف مهبذكىلعو موتا ىلع

 اوحرتن نا مهم بلطف هنيدملا قيرط ىلع طفلا نأ هولاسو حايسلا نم

 مسرعم ىتشم "م ةفلملا ةبرش الا ضعبب ممرك أو !وحارتساف لاخلا يف

 0 0 - ةنرتلا+
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 اسمئاررع نيتلاملا يف مكل تلجو -

 ةمنغ لك دي يفارفلا يبه /

 ' ةحسن ةيأ هنم مكلم اذاف | 5

 ظعاوملاو لاثمالا يف

 0س و وو :

 ( لالج نامع كب دمع موحرملا هل روفغملا هفلؤمل)

 م فاؤملل ظيرشن رجس

 ىرس هسيبحم ىلع منلا هبو
 ارضخأ حبضأ لاثمالا بئاحس

 ىرتشيو عابي ام ىلغأ جصنلاو
 اردكو مهأ ام كيدل تخسن

 ىرت آل رغاصالل دحم تيب نم

 ارفلا فو ىف ديصلا لك ديصلاو

 ( فاؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح )

 ١ د اجل

 ( فاؤملا ةافو دعب ىلوألا هعبطلا )

 6 رصمب ليثلا ةمبلم عبط ف 1
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